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PROFESSIONAL AUTO BODY 
REPAIR & PAINTING

Centre de Collision

Insurance Work Accepted • All Work Guaranteed
Expert Color Matching • Factory Genuine Parts
Import Car Specialists • Major & Minor Repairs

514 476-4565
1385, Boul. des Laurentides, 

Local 103, Vimont, Laval

Real Estate BrokerVoula Kottaridis

Καλά Χριστούγεννα 
και Καλή Χρονιά
Με την ευκαιρία των εορτώντων Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ευχόμαστε  
σε όλους τους Έλληνες του Μόντρεαλ και του Κεμπέκ, Χαρούμενα Χριστούγεννα κι ένα Νέο 
Έτος γεμάτο υγεία, χαρά και πρόοδο. Χρόνια Πολλά!

Agence immobilière
450.975.1840

HUMANIA CENTRE

T. 514.993.5010     agentvk@gmail.com

Στους αναγνώστες μας και στην εκλεκτή μας πελατεία Στους αναγνώστες μας και στην εκλεκτή μας πελατεία 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για τη συνεχή σας υποστήριξη  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για τη συνεχή σας υποστήριξη  

& ευχόμαστε & ευχόμαστε Καλές Γιορτές,  Καλές Γιορτές,  
Καλά Χριστούγεννα, Καλά Χριστούγεννα, Ευτυχές,  Ευτυχές,  

με Υγεία, με Υγεία, Πρόοδο και Ειρήνη το 2023Πρόοδο και Ειρήνη το 2023
Η επόμενη έκδοσή μας  Η επόμενη έκδοσή μας  
θα κυκλοφορήσει την θα κυκλοφορήσει την 

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023

Τα Χριστούγεννα  είναι  μία από  τις  μεγάλες  γιορτές  της 
Χριστιανοσύνης,  με  την  οποία  τιμάται  «η  κατά  σάρκα 

Γέννησις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χρι-
στού».

Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Δεκεμβρίου και στις 6 Ιανου-
αρίου από τις Εκκλησίες που ακολουθούν το παλαιό ημερο-
λόγιο (Ιουλιανό). Για τις Δυτικές Εκκλησίες τα Χριστούγεννα 
είναι η μεγαλύτερη εορτή της Χριστιανοσύνης, ενώ για τους 
Ορθόδοξους Χριστιανούς ο σταυρικός θάνατος και η Ανάστα-
ση του Κυρίου.

Κατά συνεκδοχή, Χριστούγεννα ονομάζεται όλο το εορτα-
στικό δωδεκαήμερο από την ημέρα των Χριστουγέννων (25 
Δεκεμβρίου) έως την εορτή των Θεοφανίων (6 Ιανουαρίου).
Το διάστημα αυτό πλαισιώνεται από μεγάλη ποικιλία εθίμων, 

πολλά από τα οποία έχουν προχριστιανικές καταβολές, που 
δίνουν όμως πανηγυρικό τόνο, όχι μόνο στις τρεις μεγάλες 
εορτές (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνια), αλλά σε 
όλες τις ενδιάμεσες μέρες.

ΕΛΛΑΔΑ | ΕΚΛΟΓΕΣ 

Πότε θα ανοίξουν  Πότε θα ανοίξουν  
οι κάλπες;οι κάλπες; 
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ΣΕΛΙΔΑ 24

ΣΕΛΙΔΕΣ 34-46
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COP15: ΣΥΜΦΩΝΟ COP15: ΣΥΜΦΩΝΟ 
ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  
Η ΔΕΣΠΟΤΙΚΗΗ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ    
ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ  
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ
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Rogers Infi niteTM

plans starting at just 

for 50GB of data.
At speeds up to 250 Mbps. Reduced 
speeds thereafter.1 After $5/month 
Automatic Payments Discount2

±
$75/mo

Infi nite data. 
Infi nite connections.

MONTREAL

2100, Marcel-Laurin Blvd.
Ville St-Laurent
514-856-1884

9012, l’Acadie Blvd.
514-387-9999

Place Alexis-Nihon
1500, Atwater St
514-865-9949

Complexe Desjardins
5 Complexe Desjardins
514-842-0288

7600 Boul Viau, Unit 331 
(514) 376-6667

NORTH SHORE

Centre Laval
1600, boul. Le
Corbusier
450-978-1081

Galeries Terrebonne
1185, boul. Moody
450-964-1964
450-964-8403

SOUTH SHORE

Chateauguay Regional
Centre
200, d’Anjou Blvd.
450-692-5136

Centre Valleyfi eld
50, Du� erin
450-373-0519

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

Les Galeries de Hull
320, St-Joseph blvd
819-663-8580
819-775-3687

Visit planetemobile.ca 
to see all current o� ers

O� er subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 per line applies to set up your device and related services. Taxes extra. * Rogers was ranked fi rst in the umlaut Mobile Data Performance audit in major Canadian cities in Q2, 2021. Visit www.umlaut.com/en/benchmarking/canada. Largest based on total square kilometers of Rogers 5G coverage compared to published coverage of other national networks. ± Where 
applicable, additional airtime, data, long distance, roaming, add-ons, provincial 9-1-1 fees (if applicable) and taxes are extra and billed monthly. However, there is no airtime charge for calls made to 9-1-1 from your Rogers wireless device. Plan includes calls and messages from Canada to [local/Canadian] numbers only. On the Rogers Network or in an Extended Coverage area, excluding calls made through Call Forwarding, Video 
Calling or similar services. 1. Rogers Infi nite data plans include data at high speed up to the data bucket included in your plan on the Rogers network, extended coverage areas within Canada, and Roam Like Home destinations (see rogers.com/roamlikehome). 5G access included at no extra charge. 5G access requires a 5G-enabled device in an area where there is 5G coverage (see rogers.com/coverage). Once you have reached the 
max speed data allotment of your plan, you will continue to have access to data services with no overage beyond the max speed data allotment at a reduced speed of up to 512 kilobits per second (for both upload and download) until the end of your current billing cycle. Applications such as email, web browsing, apps, and audio/video streaming will continue to function at a reduced speed which will likely impact your experience. 
We will send you a text message notifying you when you have used 90% and 100% of the max speed data allotment included in your plan with the option to purchase a Speed Pass to add more max speed data to your plan. Plan requires registration for online billing. In all cases, usage is subject to the Rogers Terms of Service and Acceptable Use Policy. 2. A $5/month discount is available on eligible in-market consumer Rogers 
Infi nite plans (excluding Rogers Preferred Program) to customers who set up Automatic Payments on their account (not retroactive). You must keep Automatic Payments active with an eligible plan to maintain this discount. Discount will end if you move to an ineligible plan or cancel Automatic Payments. TMRogers & Design and related brand names and logos are trademarks of Rogers Communications Inc. or an a¢  liate used under 
license. © 2022 Rogers Communications.
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Χαράτσι Legault στους βιομήχανους 
που χρησιμοποιούν Κεμπεκιώτικο νερό
Θα δημοσιοποιούνται πλέον οι ποσότητες νερού που χρησιμοποιούνται  
ετησίως στο Κεμπέκ από τους εμφιαλωτές και τη βιομηχανία 

«Το νερό πηγή ζωής για το σύνολο 
των έμβιων όντων αρχή και προ-

έλευση των πάντων» κατά τον Θαλή. 

Το νερό αποτελεί το 70,9% του πλανήτη, 
ωστόσο μόλις το 3% από αυτό είναι πόσι-
μο. Ως φυσικός πόρος είναι ανανεώσιμος, 
αλλά όχι ανεξάντλητος. 

Η αυξημένη ζήτηση για καθαρό νερό 
λόγω της αύξησης του πληθυσμού ασκεί 
έντονη πίεση στους πεπερασμένους υδα-
τικούς πόρους (επιφανειακούς και υπό-
γειους). 
Εάν στο παραπάνω προστεθούν οι επι-

πτώσεις της κλιματικής αλλαγής (αύξηση 
της θερμοκρασίας, μεταβολή του μετεω-
ρολογικού κύκλου, ένταση ακραίων φαι-
νομένων κ.τ.λ.), καθώς και η – σε αρκετές 
περιπτώσεις – μη ορθή διαχείριση και 
χρήση του νερού, η κατάσταση που δι-
αμορφώνεται παγκοσμίως κρίνεται από 
τους επιστήμονες από ανησυχητική έως 
επικίνδυνη. 

Γι’ αυτό το λόγο κλήθηκε να μιλήσει την 
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου στο COP15 στο 
Μόντρεαλ, ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ, 
Φρανσουά Λεγκώ και δεσμεύτηκε να κα-
ταθέσει στην επόμενη εθνοσυνέλευση 
ένα νομοσχέδιο για την προστασία του 
νερού, που προβλέπει, μεταξύ άλλων, 
αύξηση των δικαιωμάτων για το νερό που 
αντλείται στην επαρχία.
Υπενθυμίζοντας στους εκπροσώπους 

από όλο τον κόσμο, που συγκεντρώθηκαν 
στο Palais des Congrès για να συζητήσουν 
τη βιοποικιλότητα, ότι το Κεμπέκ έχει το 
3% των αποθεμάτων γλυκού νερού του 
πλανήτη, ο François Legault εξήγησε ότι 
η προστασία της βιοποικιλότητας προέρ-
χεται αναπόφευκτα από την προστασία 
του νερού.
«Τα επόμενα χρόνια, τα αποθέματα 

γλυκού νερού θα γίνονται όλο και πιο πο-
λύτιμα. Πρέπει να τα προστατεύσουμε» 
είπε ο François Legault. 

Περιγράφοντας αυτόν το φυσικό πλού-
το ως γαλάζιο χρυσό, ο κ. Legault θρη-
νούσε που το Κεμπέκ δε λαμβάνει την 
οφειλή του από μεγάλες βιομηχανίες που 
αντλούν κάθε χρόνο πολύ φθηνά δισεκα-
τομμύρια λίτρα στο γλυκό νερό της επαρ-
χίας. Το 2021, το Κεμπέκ έλαβε λιγότερα 
από 3 εκατομμύρια δολάρια για αντλή-
σεις νερού ύψους 811 δισεκατομμυρίων 
λίτρων. Αυτό δεν είναι αποδεκτό, ξεκίνη-
σε ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ, ο οποί-
ος υποσχέθηκε να καταθέσει νομοσχέδιο 
για την προστασία του νερού μόλις στην 
επόμενη κοινοβουλευτική συνεδρίαση. 
Το πρώτο πράγμα που θα υπάρχει σε 

αυτό το νομοσχέδιο θα είναι η αύξηση 
των τελών νερού, υποσχέθηκε. Τα τέλη 
για το νερό που αντλείται εμπορικά στο 
Κεμπέκ δεν έχουν αυξηθεί από το 2010.
«Θα καθιερώσουμε ένα πιο δίκαιο τιμο-

λόγιο, για να αποφύγουμε την κατάχρη-
ση. Και για να πληρώνεται το νερό μας 
στην αντικειμενική του αξία» συνέχισε ο 
πρωθυπουργός του Κεμπέκ. 
Η κυβέρνηση Legault είχε ήδη καταθέ-

σει ένα νομοσχέδιο για τα δικαιώματα 
του νερού στις 8 Ιουνίου αλλά έμεινε στα 
αζήτητα, μετά την προκήρυξη των εκλο-
γών το φθινόπωρο.
Στο Κέντρο Περιβαλλοντικού Δικαίου 

του Κεμπέκ (CQDE) και στο Eau Secours, 
χαιρετίσανε αυτήν την ανακοίνωση του 
πρωθυπουργού, υπενθυμίζοντας, ωστό-
σο, ότι το Κεμπέκ δε δημοσιοποίησε ποτέ 
τα στοιχεία του για τις ποσότητες νερού 
που αποσύρονται κάθε χρόνο από τη βι-
ομηχανία και τους εμπορικούς εμφιαλω-
τές. 

Ωστόσο, η κυβέρνηση Legault δεν μπο-
ρεί, σύμφωνα με τους δύο οργανισμούς, 
να διατάξει αποτελεσματική αύξηση των 
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, διατηρώ-
ντας παράλληλα τη μυστικότητα γύρω 
από τα δεδομένα για τη χρήση του νερού 
στο Κεμπέκ.

ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ, ΜΠΕΝΟΥΑ ΣΑΡΕΤ

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 
περιθώριο της ανακοίνωσης του Πρωθυ-
πουργού, ο κ. Charette δήλωσε: «Θέλου-
με να είμαστε πιο διαφανείς, αυτό που 
μας ζητάει το κοινό και αρκετοί φορείς 
εδώ και αρκετά χρόνια. Προς το παρόν, 
δε δημοσιοποιούνταν όλες οι ποσότητες 
νερού που αποσύρονται από εμπορικούς 
ή βιομηχανικούς χρήστες. Πρόκειται για 
πληροφορίες που θα δημοσιοποιούνται 
εφεξής με την ψήφιση του νομοσχεδίου» 
είπε ο Benoit Charette, Υπουργός Περι-
βάλλοντος του Κεμπέκ.
Από τη στιγμή που τα δεδομένα είναι 

δημόσια, αυτό θα ασκήσει ίσως κάποια 
εποικοδομητική πίεση στις εταιρείες που 
χρησιμοποιούν αυτό το νερό. 

Ίσως αυτό να τους καλέσει να αναθε-
ωρήσουν τις πρακτικές τους, ελπίζει ο 
υπουργός.

Με περισσότερες από 3 εκατομμύρια 
λίμνες και δεκάδες χιλιάδες ποταμούς 
που καλύπτουν το 10% της επικράτειάς 
του, το Κεμπέκ διαθέτει το 3% των ανανε-
ώσιμων αποθεμάτων γλυκού νερού του 
πλανήτη.

ΜΠΛΕ ΤΑΜΕΙΟ
Εκτός από τη θέσπιση αύξησης των δι-

καιωμάτων ύδρευσης, το νομοσχέδιο του 
Κεμπέκ θα περιλαμβάνει τη δημιουργία 
ενός Μπλε Ταμείου, το οποίο θα χρημα-
τοδοτηθεί κυρίως από αυτήν την αύξηση. 

Αυτό το ταμείο θα φτάσει, στο τέλος της 
θητείας, τα 150 εκατομμύρια δολάρια 
ετησίως και θα καταστήσει δυνατή τη 
χρηματοδότηση έργων για την προστα-
σία και την ενίσχυση των πλωτών οδών 
μας, υποσχέθηκε ο François Legault.
Τα κεφάλαια αυτά θα διατεθούν, μεταξύ 

άλλων, για την καταπολέμηση των χωρο-
κατακτητικών υδρόβιων ειδών, τον καθα-
ρισμό των όχθεων ποταμών, την αναβλά-
στηση των παραποτάμιων λωρίδων και 
την αναβάθμιση ατομικών εγκαταστάσε-
ων υγιεινής.

ΜΙΑ ΑΣΤΕΙΑ ΤΙΜΗ
Το 2010, τα δικαιώματα στο Κεμπέκ ήταν 

τα υψηλότερα στον Καναδά, αλλά σήμε-
ρα θεωρούνται αστεία. 
Επί του παρόντος, οι ισχύοντες συντε-

λεστές είναι 0,0025$ ανά κυβικό μέτρο 
(2,50$ ανά εκατομμύριο λίτρα), ιδιαίτερα 
για το χαρτοπολτό και το χαρτί και τη βιο-
μηχανία εξόρυξης.
Οι εμφιαλωτές νερού και οι κατασκευ-

αστές σκυροδέματος πληρώνουν 0,070 
δολάρια ανά κυβικό μέτρο (70 δολάρια 
ανά εκατομμύριο λίτρα). Αυτό είναι πολύ 
χαμηλότερο από τα τέλη που χρεώνονται 
αλλού στη χώρα και στην Ευρώπη. 

Στο Οντάριο, από το 2017, κοστίζει στους 
βιομηχανικούς και εμπορικούς χρήστες 
3,71 δολάρια σε τέλη ανά εκατομμύριο 
λίτρα νερού. 
Οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης που 

αντλούν από υπόγεια αποθέματα πρέ-
πει να πληρώνουν 503,71 δολάρια ανά 
εκατομμύριο λίτρα νερού που αντλού-
νται. Αυτό είναι επτά φορές περισσότερο 
από αυτό που χρεώνει σήμερα το Κεμπέκ 
τους εμφιαλωτές.
ΠΗΓΕΣ: CANADIAN PRESS, ICI RADIO CANADA, 
GREENAGENDA.GR
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Καλά Χριστούγεννα 
και Χρόνια Πολλά!
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Τι γιορτάζουμε τελικά  
τα Χριστούγεννα;

Φαίνεται πως  το πραγματικό «νόημα»  των Χριστουγέννων 
σιγά-σιγά  χάνεται,  καθώς  όλο  και  περισσότερα  παιδιά 

αγνοούν τι γιορτάζουμε. 
Σύμφωνα με μία ενδιαφέρουσα μελέτη που έπεσε στα χέρια μου, 

σε δείγμα χιλίων παιδιών στο βρετανικό εμπορικό κέντρο Brent 
Cross Center, ένα στα πέντε παιδιά πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός 
είναι ο διάσημος ποδοσφαιριστής… Ντέιβιντ Μπέκαμ! 

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 52% των παιδιών ηλι-
κίας 5 έως 12 ετών, θεωρούν πως ανήμερα της 25ης Δεκεμβρίου 
γιορτάζουμε τα γενέθλια του Σάντα Κλάους...
Η ιστορία της Γέννησης φαίνεται να προκαλεί σύγχυση στα περισ-

σότερα παιδιά, καθώς το 35% πιστεύει ότι ο Ιησούς γεννήθηκε στο 
Βόρειο Πόλο, ενώ το 27% ισχυρίζεται πως η μητέρα του Ιησού τον 
γέννησε μέσα σε εκκλησία... 
Εν τω μεταξύ, το 10% πιστεύει ότι ο Ρούντολφ το ελαφάκι βρισκό-

ταν μέσα στο στάβλο τη στιγμή της γέννησης του Χριστού...
Το 25% πιστεύει ότι οι βοσκοί βρήκαν τη φάτνη με τη χρήση των 

χαρτών Google, ενώ το 15% θεωρεί πως οι Μάγοι τού έδωσαν ως 
δώρα λαμπιόνια και στολίδια...

Όπως αποκαλύπτει η ίδια έρευνα, τα παιδιά έχουν μπερδέψει 
την πραγματική έννοια των Χριστουγέννων με το να έχουν μάθει 
απλώς να περιμένουν δώρα από τον Σάντα...

Ανάμεσα σε εκείνα που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ποδο-
σφαιριστής – και μάλιστα επιθετικός – θεωρούν πως είναι αστρο-
ναύτης ή κάποιος δημοφιλής καλλιτέχνης…
Τελικά, φαίνεται πως κάπου ξεχαστήκαμε στην πορεία της ζωής 

μας και ειδικότερα στη ζωή των παιδιών μας. Χάσαμε, μέσα σε όλα 
τα άλλα, και το αληθινό νόημα της πιο χαρούμενης γιορτής. 

Δήθεν εκσυγχρονισμένοι και ολοκληρωτικά ξένο – επηρεασμένοι, 
απορρίψαμε εκείνα που νιώθαμε και γνωρίζαμε και μετατρέψαμε 
τα Χριστούγεννα σε πάρτι, με άφθονη ψυχική και σωματική κραι-
πάλη. 
Η άγια γιορτή έγινε ρεβεγιόν, μπουζουκογλέντια, γεμιστή γαλο-

πούλα, τυπικές και ανούσιες ευχές, e-cards και SMS, περιττά δώρα 
χωρίς αγάπη και γλυκιά προσμονή. 
Αλήθεια, που πήγε η μαγεία των Χριστουγέννων; Όχι πάντως 

αυτή που προσπαθούμε κάθε χρόνο με το ζόρι να δημιουργήσου-
με από υποχρέωση. 
Τι γιορτάζουμε τελικά τα Χριστούγεννα; Τη γέννηση του Χριστού ή 

τη βίζιτα του Σάντα Κλάους με δώρα… Made in China;    
Αλλά και στα σχολεία τι διδάσκονται σήμερα τα παιδιά; Σε βιβλίο 

της Ε’ τάξης Δημοτικού βλέπουμε το Χριστό σαν ένα απλό μωρό 
χωρίς φωτοστέφανο. 

Ένα παιδί κάποιου πρόσφυγα να θέτει σε αμφιβολία για το αν 
υπάρχουν άγγελοι. Και όλο το κεφάλαιο για τα Χριστούγεννα ανα-
φέρεται στη μάγισσα Φρικαντέλα... 

Ακόμη βλέπουμε τα Θεοφάνια να είναι ένας απλός αγώνας κο-
λύμβησης... Βάζουν τα παιδιά να φαντάζονται ότι είναι αντικείμε-
να και όχι νοήμονα όντα. Πλύση εγκεφάλου επίσης γίνεται ειδικά 
για τους εξωγήινους. Τι έχουμε να δούμε ακόμη...
Εμείς εδώ πάντως, σε πείσμα των σύγχρονων ιδεοληψιών, επιμέ-

νουμε να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα αυθεντικά, όπως μάθαμε 
και θυμόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια.

Σας εύχομαι ολόψυχα Ευτυχισμένα παραδοσιακά Χριστούγεννα!  

Περιμένοντας το 2023 
Σε λίγες μέρες όλοι μας θα αποχαιρετήσουμε το 

2022 και θα υποδεχτούμε – πάντα με μεγάλες ελ-
πίδες – το νέο έτος 2023. Είναι σαν να περιμένουμε 
ανυπόμονα να μπει «το 2023» για να δώσουμε τα πα-
πούτσια στο παλιό «2022». 

Θα έλεγε κανείς, ότι με την πάροδο του χρόνου με-
ταμορφώσαμε μια χρονική περίοδο αποτελούμενη 
από 365 ημέρες σχεδόν σε ένα ον, μια ζώσα ύλη, έναν 
«άνθρωπο» που θα τον χρησιμοποιήσουμε όποτε μας 
συμφέρει, για να εξηγήσουμε κάπως τα δικά μας λάθη. 

Έτσι «ο χρόνος 2023» θα «γεννηθεί» όπως οι «προκά-
τοχοι» του και μετά από 365 μέρες θα τον πετάξουμε 
κι αυτόν, μην ξεχνώντας να του ρίξουμε όλες τις ευθύ-
νες για ότι κακό διαδραματίστηκε στις 365 «ύπαρξης» 
του... Ναι «αυτός» φταίει για όλα και κανένας άλλος... 

Όλοι πιστεύουμε στα θετικά που θα φέρει ο νέος χρό-
νος – λες και είναι στο χέρι του – να αλλάξει όλα αυτά 
που είμαστε εμείς υπεύθυνοι.

Ο «χρόνος» φταίει για όσες επιπτώσεις περάσαμε 
από τον πόλεμο της Ουκρανίας ως τον πληθωρισμό 
που προήλθε από την πρόσθεση της πανδημίας και του 
πολέμου της Ουκρανίας.

Ο «χρόνος» φταίει που τα χαλάσαμε με φίλους και 
οικογενειακά πρόσωπα για ασήμαντα θέματα με δια-
φορετικές απόψεις, όπως αυτό της πανδημίας. 

Και φυσικά ο «χρόνος» φταίει για ότι γίνεται στην πα-
ροικία μας.

Αντί λοιπόν να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε εμείς 
προς το καλύτερο, απαιτούμε ο «νέος χρόνος» να μας 
σώσει…

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΙΣΩ...
Με αυτές τις έξι λέξεις, θα μπορούσαμε να πε-

ριγράψουμε περιληπτικά, το τι έχει γίνει στην 
παροικία το 2022. Καιρός λοιπόν είναι να κάνουμε μια 
ανάλυση και μια σκληρή εποικοδομητική κριτική, για 
να εντοπίσουμε αποτελεσματικά τις αλλαγές που θα 
πρέπει να κάνουμε για να καλυτερεύσουν τα πράγμα-
τα στην παροικία.

Μια ανάλυση πολύ αναγκαία, που πρέπει να κάνει 
η οργανωμένη παροικία μας. Θα πρέπει κάποτε να 
απαντήσουμε στα ερωτήματα: αν πάμε καλά, αν όχι, τι 
φταίει, ποιά είναι τα λάθη του παρελθόντος και τι μπο-
ρούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε 
αυτά που έχουμε – και δε μιλώ μόνο για τα τούβλα/
κτίρια – αλλά για το Ελληνικό στοιχείο.

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι όλοι ανεξαιρέτως διερω-
τόμαστε ότι η «νεολαία μας», το μέλλον της παροικίας, 
δείχνει αποχή από τα κοινά.

Μιλώντας με μερικούς παράγοντες την περασμένη 
εβδομάδα έμαθα για άλλη μια φορά, ότι στο παρελ-
θόν αποκαρδιώσαμε τη νεολαία με το να τη διώχνουμε 
από οργανωμένους χορούς που δημιουργούσαν για να 
βρίσκονται μαζί και με το να τους λεηλατούμε ποσά 
από τα δικά τους ταμεία που μάζεψαν με πολύ μόχθο 
από τις εκδηλώσεις τους. Δε θα αναφέρω ονόματα, 
ούτε οργανισμούς, αλλά το ίδιο τροπάριο επαναλή-
φθηκε σχεδόν σε όλους.

-Η παροικία έδιωξε κυριολεκτικά τους τότε νέους, 
που τώρα στα σαράντα τους ανταποδίδουν την «αγά-
πη» με το να απέχουν.
-Η παροικία έδιωξε τη νεολαία, διότι άφησε ορισμέ-

νους ταγούς να τη ντροπιάσουν με τα καμώματα τους. 
-Η παροικία έδιωξε τη νεολαία, διότι ποτέ δεν εκ-

πλήρωσε τις πραγματικές ανάγκες εκείνης της νέας 
γενιάς.

Τώρα ξαφνικά όλοι ξυπνήσαμε, ψάχνοντας να δούμε 
τι φταίει, που τα περισσότερα μέλη των συλλόγων μας 
είναι συνταξιούχοι. Μάλιστα, πολλοί είναι οι σύλλογοι 
που έκλεισαν και σε πολλές περιπτώσεις «χάθηκαν» 
ότι χρήματα υπήρχαν στα ταμεία.

Καιρός λοιπόν είναι να γίνει μια σωστή μελέτη και 
να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κλείσουμε την πληγή 
που τρώει κάθε χρόνο τα σωθικά της παροικίας μας, Η 
ΑΠΟΧΗ.

Κι όταν λέμε μελέτη, δε λέμε μια απλή συζήτηση 4 ή 
5 ωρών με 50 ή 100 άτομα. Μιλώ για ένα γενικό κάλε-
σμα, δύο και τριών ημερών, όπου θα ακουστούν όλες 

οι γνώμες από μέλη και μη μέλη κοινοτήτων και οργα-
νισμών και κάθε ηλικίας που θέλει να εκφραστεί και 
ύστερα θα γίνει μια ανάλυση για να βγει ένα πόρισμα. 

Σε περίπτωση που δεν κάνουμε αυτή την «άσκηση», 
τότε μας βλέπω σε είκοσι χρόνια να μας μένουν τα κτί-
ρια χωρίς έμψυχο υλικό. Και τότε δε θα φταίει κανείς 
άλλος παρά εμείς... η παροικία, είτε είμαστε μέλη των 
κοινοτήτων και των συλλόγων, είτε είμαστε απλοί θε-
ατές...

Όσο για την κοινότητα – για όσους ενδιαφέρονται για 
τα κοινοτικά, μια και για τους περισσότερους δεν τους 
καίγεται καρφί και δηλώνουν όπως πάντα αποχή – ζή-
σαμε το χρόνο που μας πέρασε… πρωτοφανές σελίδες: 

Ζήσαμε λοιπόν έναν έντονο κοινοτικό εκλογικό αγώνα 
μεταξύ τριών κοινοτικών ομάδων με νικήτρια την ομά-
δα ΑΝΝΑΓΕΝΝΗΣΗ του ιατρού Γιώργου Τσούκα, και με 
αντιπολίτευση την ομάδα ΠΡΑΞΗ, του πρώην βουλευτή 
και επαρχιακού βουλευτή Χρήστου Σύρρου. 

Για όσους δε γνωρίζεται, εδώ και λίγες μέρες πολλά 
στελέχη της παραιτήθηκαν από σύμβουλοι. Πιστεύω 
ότι ήταν ένα μεγάλο λάθος, που θα αυξήσει την απο-
χή στην παροικία. Ζήσαμε ένα κοινοτικό συμβούλιο με 
σχεδόν χωρίς… ταμία! Ζήσαμε την πρωτοβουλία των 
συμβούλων Γιάννη Βάθη και Γιώργο Κανελλάκη, που 
γλίτωσαν την κοινότητα εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια 
σε επισκευές, που θα γινόντουσαν με βάση προσφο-
ρές εργολάβων. Αυτό κι αν ήταν πρωτοφανές…

Η αλήθεια είναι ότι η εξάμηνη κοινοτική διοίκηση είχε 
και θα έχει πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει μέσα 
και έξω από το χώρο της κοινότητας.

Η έλλειψη γνώσης των πεπραγμένων του οργανισμού, 
όπως οι εσωτερικοί κανονισμοί, δε βοηθά. Θα μου πεί-
τε, λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν τους εσωτερικούς κα-
νονισμούς. 

Φυσικά επιβάλλεται να γίνουν τροποποιήσεις στους 
κανονισμούς, αλλά τροποποιήσεις δε σημαίνει η σχε-
δόν… κατάργηση τους. Εύχομαι να υπάρχουν αρκετοί 
«φύλακες» για να μην εξαλειφθούν.

Προς το παρόν, ο πρόεδρος Τσούκας είναι πολύ αισι-
όδοξος για τον κοινοτικό οργανισμό και διατυμπανίζει 
δημοσίως μεγαλεπήβολα έργα, όπως ένα νέο κοινοτι-
κό συγκρότημα στο Λαβάλ και ένα πραγματικό γηρο-
κομείο με νοσοκομειακές και ιατρικές υπηρεσίες. Θα 
δείξει…

Ας ελπίσουμε ότι το 2023 σαν παροικία θα κάνουμε 
λιγότερα στρατηγικά λάθη και θα αρχίσουμε να δου-
λεύουμε όλοι για το κοινό καλό, με απώτερο σκοπό να 
κάνουμε περισσότερα βήματα μπροστά. Χρόνια Πολλά.
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on approved credit, 0% interest,  
with select phones and plans
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HAPPY 
HOLIDEALS

Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

436, Jean-Talon St West
du Parc Metro
514 272-2355

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. West
Place-des-Arts Metro
514 669-1880

Place du Quartier  
(Chinatown)
1111, St-Urbain St
Place-des-Arts Metro
514 667-0077

Place Alexis Nihon
1500, Atwater Av.
Atwater Metro
514 939-5552

4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal Metro
514 439-9934

Place Viau
7600, Viau Blvd.
514 887-7784

SOUTH SHORE

Valleyfield Centre
50 Dufferin, Unit 1200
Valleyfield
450 373-2335

Châteauguay Regional Centre
200 d’Anjou Blvd.,
Châteauguay
450 692-7769

NORTH SHORE

Galeries Terrebonne
1185, Moody Blvd.
Terrebonne
450 471-8972

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

Les Galeries de Hull
320, St-Joseph Blvd.
Hull
819 205-1390

Visit mobifone.ca  
to see all current offers



6  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  23 Δεκεμβριου, 2022 / December 23, 2022

Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

• Wills
• Sales / Refinancing
• Institution of protective
  supervision court procedure
• Marriages
• Incorporations
• Estates
• Protection mandates
• Power of attorney 

• Διαθήκες
• Πωλήσεις / Αναχρηματοδοτήσεις
• Υποβολή Δικαστικής      
  Συμπαράστασης
• Συμβόλαια Γάμου
• Ιδρυση εταιρειών
• Σχεδιασμός Κληρονομιάς
• Πληρεξούσιο αναπηρίας
• Πληρεξούσιο 

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

4000 St-Jean Boulevard, Suite 3400, DDO, Qc, H9G 1X1
gfintikakis@notarius.net • gmakrigiannis@notarius.net 

ΕΛΛΑΔΑ|ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ώρα των σκληρών διλλημάτων
Δεν αλλάζει στρατηγική το Μαξίμου για την προεκλογική περίοδο παρά τις όποιες εξελίξεις

Οι εξελίξεις με την υπόθεση της Εύας 
Καϊλή  μπορεί  να  τρέχουν  και  να 

έχουν προκαλέσει πολιτικό σεισμό, όμως 
ο  στόχος  που  έχει  θέσει  ο  πρωθυπουρ-
γός για τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει αλ-
λάξει  ενόψει  των  διπλών  εθνικών  εκλο-
γών το 2023.

Του Μιχάλη Κωτσάκου 
© Η ΑΠΟΨΗ (iapopsi.gr)

Στις πρώτες εκλογές (με το σύστημα της 
απλής αναλογικής) η Νέα Δημοκρατία 
θέλει να αποκτήσει ένα σημαντικό αέρα 
νίκης, ώστε στις επαναληπτικές με το σύ-
στημα της ενισχυμένης αναλογικής να 
επιτύχει την πολυπόθητη αυτοδυναμία. 
Οπότε όλο το αφήγημα που έχει στηθεί 
από το Μαξίμου παραμένει το ίδιο, δεν 
έχει αλλάξει καθόλου και πάνω εκεί θα 
δοθεί η μάχη, όπως τόνιζε συνεργάτης του 
πρωθυπουργού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από το Μαξί-

μου δεν έχει ακουστεί λέξη σε ό,τι αφο-
ρά την Εύα Καϊλή, αλλά ούτε κάποιος έχει 
δώσει απάντηση από το στενό περίγυρο 
των συνεργατών του πρωθυπουργού. 
Αυτοί που έχουν αναλάβει να απαντούν 
στον κ. Ανδρουλάκη είναι ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου – λόγω 
και της θέσης του – και η Νέα Δημοκρα-
τία ως κόμμα. Όπως αναφέρουν στενοί 
συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη «η 
Νέα Δημοκρατία είναι υποχρεωμένη να 
κυνηγήσει το στόχο της αυτοδυναμίας 
μέσα σε αντίξοες συνθήκες, αν και τα 
ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων 
αφήνουν πολλά περιθώρια για αισιοδοξία 
όσον αφορά στην επίτευξη του τελικού 
στόχου».
Το αμέσως προσεχές διάστημα ο Κυριά-

κος Μητσοτάκης και συνολικά η Νέα Δη-
μοκρατία θα θέσουν στους ψηφοφόρους 
σκληρά διλήμματα, με φόντο την επόμε-
νη μέρα των εκλογών και την πορεία της 
χώρας την περίοδο 2023-2027, πάνω στα 
οποία οι πολίτες θα κριθούν να αποφασί-
σουν για το μέλλον. Γίνεται αντιληπτό ότι 
το διακύβευμα της σταθερότητας θα παί-
ξει πολύ δυνατά, με τη Νέα Δημοκρατία 

να επιχειρεί να προσεγγίσει τους πολίτες 
που απεύχονται ένα πιθανό καθεστώς 
ακυβερνησίας για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα, που θα έφερνε τη χώρα στη δίνη μιας 
νέας περιπέτειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραιώς δίνει έμ-
φαση στην προβολή του κυβερνητικού 
έργου στο μέγιστο δυνατό βαθμό και στην 
ανάδειξη των συγκριτικών στοιχείων με 
το παρελθόν, καλώντας την κοινή γνώμη 
να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε μία 
κυβέρνηση που ενίσχυσε την εικόνα της 
χώρας στο εξωτερικό, αύξησε τις επενδύ-
σεις και τις θέσεις εργασίας, προχώρησε 
στο ψηφιακό μετασχηματισμό και τον πε-
ριορισμό της γραφειοκρατίας και ενίσχυ-
σε τις γραμμές του κοινωνικού κράτους, 
όπως τονίζουν διαρκώς τα κορυφαία κυ-
βερνητικά στελέχη.

ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΥΜΑ
Ο δρόμος προς την αυτοδυναμία είναι 

γεμάτος προκλήσεις και εμπόδια και το 
αποτέλεσμα της κάλπης συνιστά ένα με-
γάλο στοίχημα για τη γαλάζια παράταξη 
και τον κ. Μητσοτάκη προσωπικά. Στις 
τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του, ο 
κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να στείλει ένα 
ξεκάθαρο μήνυμα τόσο στην κομματική 
βάση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και στην 
υπόλοιπη κοινωνία. Ότι δεν πρέπει να πέ-
σουν στην παγίδα της λογικής της διπλής 
αναμέτρησης, αλλά να θυμούνται ότι το 
βάρος χρειάζεται να δοθεί την πρώτη Κυ-
ριακή. «Υπάρχει μια μόνο κάλπη» σπεύδει 
να τονίσει σε προεκλογικού τύπου συνα-
ντήσεις και σε κομματικές μαζώξεις.

Αυτό το κάνει σκοπίμως, ακολουθώντας 
τη στρατηγική της απόλυτης συσπείρω-
σης κατά την εκλογική αναμέτρηση, που 
θα διεξαχθεί με το σύστημα της απλής 
αναλογικής αφενός, αφετέρου το αποτέ-
λεσμα αυτό θα αποτελέσει τη μαγιά για 
να πετύχει τον εκλογικό της στόχο. Είναι 
προφανές, πως οι επιτελείς της Νέας Δη-
μοκρατίας ξορκίζουν τη χαλαρή ψήφο. Ο 
πήχης βρίσκεται ήδη ψηλά, γι’ αυτό και 
περιθώρια για χαλαρότητα ή λανθασμέ-
νες κινήσεις από εδώ και στο εξής μέχρι 
και τις εκλογές δεν υπάρχουν.

Τα σκληρά διλήμματα, η υιοθέτηση 
συνθημάτων για τα έργα και τις ημέρες 
του Τσίπρα και τα σενάρια για περιπέ-
τειες την επόμενη μέρα, έχουν τους εξής 
στόχους: να στείλουν μαζικά τους νεοδη-
μοκράτες στις κάλπες και να πείσουν τους 
αναποφάσιστους να δώσουν στην Κυβέρ-
νηση μια δεύτερη ευκαιρία.

ΤΑ ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
Άλλο ένα χαρτί που θα παίξει πολύ γερά 

στην προεκλογική αρένα ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης είναι αυτό της υπενθύμισης 
στους πολίτες των αδύναμων σημείων της 
διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι είδαμε 
και στη μάχη της Βουλής όταν και θύμι-
σε τη σκευωρία της Novartis, τη φονική 
πυρκαγιά στο Μάτι, το δημοψήφισμα του 
2015, τη «δημιουργική ασάφεια» με την 
οποία ο πρώην πρωθυπουργός αντιμετώ-
πιζε κάθε ζήτημα που δεν τον συνέφερε. 
Έβγαλε, δηλαδή, από τη φαρέτρα του όλα 
τα όπλα που κέρδισαν τη μεταξύ τους 
σύγκριση το 2019, για να αναδείξει την 
αφερεγγυότητα του αντιπάλου του. Όμως, 
όπως αναφέρουν οι επιτελείς του Μαξί-
μου, τα όσα αναφέρουν οι μάρτυρες στη 
δίκη για το Μάτι αναδεικνύουν τα αδύνα-
τα σημεία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Και βέβαια, για να ξεφύγει το κυβερ-
νών κόμμα από την πίεση που του ασκεί 
η αντιπολίτευση με το θέμα των υποκλο-
πών, αντιπαραβάλλει το σύνθημα «Το εί-
παμε, το κάναμε». Δηλαδή την υλοποίηση 
των περισσότερων υποσχέσεων και δε-
σμεύσεων του πρωθυπουργού στην προ-

εκλογική περίοδο του 2019. Και βέβαια, 
το τρίπτυχο «Συνέχεια, συνέπεια, σταθε-
ρότητα» θα είναι αυτό που θα αναφερθεί 
ουκ ολίγες φορές από τον ίδιο τον πρωθυ-
πουργό, αλλά και τα κεντρικά στελέχη της 
Νέας Δημοκρατίας.
Κεντρική στόχευση του Μεγάρου Μαξί-

μου και της οδού Πειραιώς είναι να προ-
βληθούν οι μεταρρυθμίσεις της τελευταί-
ας τετραετίας, να αναδειχθούν οι… κόκ-
κινες γραμμές που χωρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ 
από την κυβερνητική παράταξη, αλλά και 
να έρθουν στο προσκήνιο τα πλεονεκτή-
ματα του πρωθυπουργού απέναντι στον 
αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
Το τελικό ερώτημα «Μητσοτάκης ή Τσί-
πρας» θα είναι αυτό που θα διαμορφώ-
σει και την τελική εικόνα της δεύτερης 
κάλπης του 2023. «Το δίλημμα είναι από 
τώρα σαφές: πάμε μπροστά ή γυρίζουμε 
πίσω; Ποιος μπορεί τελικά να ξεπερνά 
κρίσεις, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την 
οικονομία και θωρακίζοντας την πατρίδα 
και την κοινωνία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
ή ο Αλέξης Τσίπρας», θα είναι το ερώτημα 
που θα θέτει διαρκώς ο πρωθυπουργός.
Και με αυτό το δίλλημα, στο Μαξίμου 

εκτιμούν ότι θα «απονευρώσουν» και 
την οποιαδήποτε προσπάθεια επιχειρεί 
ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ να 
πλασαριστούν ως μία εναλλακτική λύση. 
Και αυτό, διότι όταν τεθεί το δίλλημα με 
ασφυκτικό τρόπο, οι κεντρώοι ψηφοφό-
ροι θα προτιμήσουν τη σιγουριά της Νέας 
Δημοκρατίας από την περιπέτεια του ΠΑ-
ΣΟΚ.
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Τα πιο νόστιμα και παραδοσιακά πιάτα 
σας περιμένουν να τα δοκιμάσετε!

* Ειδικές τιμές και σπέσιαλ για μικρές, μεγάλες εκδηλώσεις και για τις γιορτές.

Τηλεφωνήσετε για τις παραγγελίες σας στο 514-446-1821514-446-1821
και θα είναι έτοιμες για παραλαβή στο 221 St-Viateur Ouest

Οικογενειακό σπέσιαλ για 4 άτομα:
($89.00$89.00 συν τους φόρους)

• 1 ολόκληρη πίτα (σπανακόπιτα-τυρόπιτα-κοτόπιτα)
• επιλογή από 2: μουσακά/παστίτσιο ή ροζέτες μελιτζάνας με τυρί
• 1 λίτρο σούπα της ημέρας ή 1 σαλάτα
• 1 ντιπ της επιλογής σας και πιτάκια τσίπς στο φούρνο
• 2 γλυκά της επιλογής σας

Μεγάλο οικογενειακό σπέσιαλ για 8 άτομα:

• 2 ολόκληρες πίτες (σπανακόπιτα-τυρόπιτα-κοτόπιτα)
• επιλογή από 4: μουσακά/παστίτσιο ή ροζέτες μελιτζάνας με τυρί   
• 2L σούπα της ημέρας ή 2 σαλάτες                                                   
• 2 ντιπ της επιλογής σας και πιτάκια τσίπς στο φούρνο
• 1 μερίδα κεφτεδάκια 
• 4 γλυκά της επιλογής σας

($175.00$175.00 συν τους φόρους)

www.kouzinaniata.comwww.kouzinaniata.com

Χριστούγεννα άνευ εορτής
Το μείζον  ζητούμενο,  εν προκειμένω, 

έγκειται εις το γεγονός ότι, ανέκαθεν, 
ιδίως όμως  τα  τελευταία χρόνια, πόσω 
δε μάλλον, επί των ημερών μας, η έλευ-
ση  των  Χριστουγέννων,  δεν  κομίζει  εις 
την κοινωνία το παραμικρό.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Εν προκειμένω, θα προβώ εις μία ανα-
γκαία διάκριση, ίνα να οριοθετήσω απα-
ραιτήτως την σκέψη μου, διότι ο καθείς 
καθίσταται ελεύθερος και δύναται αδι-
ατάρακτα αν εμβαθύνει εις τον Χριστια-
νικό βίο ή να ακολουθήσει ανυπερθέτως 
προς τον Μυστηριακό βίο ανά πάσα στιγ-
μή, είτε θεολογικά – επιστημονικά ή βι-
ωματικά μέσω του Κλήρου της Ελλαδικής 
Εκκλησίας ανά την Επικράτεια.
Εντούτοις, αυτό το οποίο εγώ καταδει-

κνύω και στηλιτεύω δια του παρόντος 
είναι, ότι η Συντεταγμένη Πολιτεία παρα-
σιωπά εκκωφαντικά και δια δολίας προ-
αιρέσεως την Γέννηση του Θεανθρώπου 
ή την απόδοση της δέουσας Τιμής δια μέ-
σου της θεσμικά οργανωμένης πολιτείας 
όπως θα έδει.
Τούτο δε το λέγω, διότι καίτοι υφίσταται 

αρκούντος επαρκές νομικό οπλοστάσιο 
δια του Καταστατικού Χάρτη της Πατρί-
δας ήτοι το Σύνταγμα αναφορικώς με την 
πρωτοκαθεδρία της Ορθοδόξου παραδό-
σεως, δοθέντος ότι πρόκειται ανυπερθέ-
τως δια το συστατικό στοιχείο της πολιτι-
σμικής και ιστορικής μας ταυτότητας, εξ 
ού και η εθνική μας σημαία, εξ εκρήξεως 
του εθνο-απελευθερωτικού αγώνος και 
εντεύθεν, η επίσης Πολιτεία ποιείται την 
νήσσαν.

Απορίας δε άξιον, είναι ότι ανώτατοι 
αξιωματούχοι της εν λόγω Πολιτείας, κα-
θαιρούν και τις Ιερές εικόνες, κατά έναν 
ιταμό και άκρως προκλητικό τρόπο, διό-
τι τοιουτοτρόπως επιδεικνύουν έλλειψη 
σεβασμού προς τα Όσια και Ιερά αυτού 
του τόπου, μα προπάντων απαξιώνουν 
τον θεσμό τον οποίο υπηρετούν ο οποί-
ος θέλοντας και μη, καθίσταται άρρηκτα 
συνδεδεμένος με την Ορθόδοξη παράδο-
σή μας.

Εν άλλοις λόγοις, δηλαδή καλώς ή κακώς, 
εάν οι ανώτατοι αξιωματούχοι αυτού του 
τόπου δεν νιώθουν Έλληνες ή Χριστιανοί 
Ορθόδοξοι, καθίσταται αναπαλλοτρίωτο 
δικαίωμα τους, πλην όμως, εφόσον οι 
ίδιοι επέλεξαν να υπηρετήσουν από κα-
θέδρας δια των αξιωμάτων, δηλαδή τον 
Ελληνικό λαό, οφείλουν να περιποιού-
νται τον δέοντα σεβασμό προς την Ιστο-
ρία αυτού του τόπου.
Ο Χριστιανισμός συγκερνάται με τον 

Ελληνισμό, ως οργανική του συνέχεια, 
τούτο τεκμηριώνεται, πέραν από την Βυ-
ζαντινή ασφαλώς αυτοκρατορία, αλλά 
ιδίως κατά την εθνεγερσία κατά του 
Τουρκικού ζυγού, όπου όλη η επιχειρημα-
τολογία ήτο θεολογική, εξ αυτού του λό-
γου υφίσταται και ο επιστημονικός όρος 
«η Θεολογία της επαναστάσεως», εννοώ 
ότι το επίκεντρο της εξεγέρσεως των 
πρωτουργών ηρώων, ομνύαν Πίστη, Υπέρ 
Πίστεως και Πατρίδας και με σημαία τους 
τα δύο μεγάλα αυτά μεγέθη πότισαν δια 
του αίματος τους τα Ιερά Ελλαδικά χώμα-
τα, εξασφαλίζοντας την ελευθερία προς 
τις επιγενόμενες γενιές, μέχρι σήμερον.

Η ως άνω ευσύνοπτη αναδρομή υπο-
γραμμίζει την αδιαμφισβήτητη ιστορική 
και εν συνεχεία Νομική (μέσω των Συ-
νταγμάτων) άμεση και άρρηκτη σχέση 

Ελληνισμού και Χριστιανισμού, με απο-
τέλεσμα να πρέπει, η αλήθεια αυτή ως 
οιονεί παρακαταθήκη να διαφυλάσσεται 
ως «κόρην οφθαλμού» από τις νεότερες 
γενιές.
Εν τω ων ως άνω πλαισίων, της εκδήλω-

σης ασέβειας των κρατούντων προς την 
Ορθοδοξία, τηρουμένων λοιπόν των ανα-
λογιών, δεν προβάλλουν ως οργανωμένο 
Κράτος, την Γέννηση του Θεανθρώπου, 
ούτε μέσω των Δήμων, της Περιφέρειας 
αλλά ούτε και δια μέσου της Κρατικής Τη-
λεοράσεως, αποδεικνύοντας κατά αυτόν 
τον τρόπο, την περιφρόνησή τους, ή εάν 
θέλετε την εσκεμμένη και καθ’ υπόδειξη 
στάση τους.
Τούτο δε το συνάγω εκ των στολισμών, 

κυριαρχούν περίτεχνα λαμπιόνια και 
ετερόκλητης λογής φτιασίδια, εισέτι και 
φάτνες πλην όμως ουδόλως εικονίζεται 
το πρόσωπο του Θεανθρώπου, το αυτό 
μετά τις ευχές, τα ραδιόφωνα και εν γέ-
νει τα μέσα, αναφέρονται προσεκτικά και 
ουδέτερα περί εορτών, ουδεμία μνεία 
περί της Γεννήσεως του Θεού, ουδεμία 
έστω και ακροθιγή ανάλυση, ή φωτεινή 
έκπληξη κατά τις επικείμενες αυτές Άγιες 
ημέρες.

Η πλήξη της προπαγάνδας δια μέσου 
των μέσων εν γένει μαζικής ενημέρωσης 
έχει καταστεί παροιμιώδης αλλά και η 
προβαλλόμενη ρητορική μίσους εις βά-
ρους του Χριστιανισμού, ουχ ήττον, ημείς 
δέον όπως ανανήφουμε, να καταδεικνύ-
ουμε τα ως άνω κακώς κείμενα και να 
διατηρούμε άσβεστη την φλόγα της Αλη-
θείας αλλά και την ακατάλυτη πίστη προς 
την Τριαδικό Θεό, την μοναδική διηνεκή 
καταφυγή μας, ιδιαίτατα κατά τους χα-
λαιπούς καιρούς, τους οποίους ανυπερ-
θέτως σήμερον βιώνουμε.

Η οριοθέτηση της Χριστιανικής Πίστης 
και της διδασκαλίας του Ιησού διαφορο-
ποιείται με ακρίβεια, σαφήνεια και ορθό-
τητα, από την βιομηχανία αλληλεγγύης 
ορισμένων πολιτικών καιροσκόπων, οι 
οποίοι δια μέσου της φαιάς προπαγάν-
δας, σφετερίζονται όρους και επιδίδονται 
προς μια ακατάσχετη ρητορική πειθούς 
περί της αόριστης έννοιας της αγάπης, 
απλώς δια να δικαιολογήσουν εις την 
συνείδησή τους τις υποκριτικές πράξεις 
δήθεν ενδιαφέροντος προς τον πλησίον, 
τούτο όμως συντελείται παντελώς κιβδή-
λως, αναληθώς και προσχηματικώς, διότι 
το ισχυρό ελατήριο καθίσταται το ισχυρό 
αντίτιμο των «αργυρίων».
Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κα-
τσιβαρδάς είναι δι-
κηγόρος Παρ΄Αρείω 
Πάγω. Σπούδασε Νομι-
κά στη Νομική Αθηνών 
Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιο-
γραφία στο Εργαστήρι 
Επαγγελματικής Δημο-
σιογραφίας και έκανε 

το πρώτο μεταπτυχιακό του στην Πά-
ντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας Δι-
οίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστι-
κό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η 
Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό 
του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δί-
καιο της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία 
του Δικαίου και Εκκλησιαστικό Δί-
καιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως δι-
αμεσολαβητής στην επίλυση ιδιωτικής 
φύσεως διαφορών, αστικού και εμπο-
ρικού δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 
κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 
2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσο-
λαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των σε εφαρμογή του άρθρου 7 παρά-
γραφος 1 του Ν. 3898/2010 (Α’211).
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Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 
πρόγραμμα στο 

1570AM
Κάθε Σάββατο 
και Κυριακή 
στις 3-5 μμ. 

Πληροφορίες: 
514 617 0077

Σας ευχόμαστε 
Καλά Χριστούγεννα 
και Χρόνια Πολλά!

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Τι σημαίνει η μονομερής οριοθέτηση της ΑΟΖ από τον Σίσι
Τo 2019, πολύ πριν από την υπογρα-

φή  του  τουρκολυβικού  μνημονίου, 
έπεσαν  στα  χέρια  του  γράφοντος  τα 
βιβλία  τού  (εν  ενεργεία  τότε)  υποναυ-
άρχου Cihat Yaycı (Τζιχάτ Γιαϊτζί), καθώς 
και σχετικά άρθρα, με τα οποία ο Τούρ-
κος  ανώτατος  αξιωματικός,  που  αυτο-
αποκαλείται  «πατέρας»  του  δόγματος 
της  «Γαλάζιας  Πατρίδας»,  προειδοποι-
ούσε την τουρκική κυβέρνηση. 

Του Σάββα Καλεντερίδη*

Το σκεπτικό του ήταν το εξής: Αν η Ελλά-
δα προχωρήσει σε συμφωνία οριοθέτη-
σης με την Κύπρο και την Αίγυπτο, αυτό 
θα είναι καταστροφή για την Τουρκία 
που θα υποχρεωθεί να σύρεται πίσω 
από τις εξελίξεις. 

Για να μη γίνει αυτό, ο υποναύαρχος 
πρότεινε στην τουρκική κυβέρνηση να 
οριοθετήσει την ΑΟΖ με τη Λιβύη, για να 
αναλάβει η Τουρκία την πρωτοβουλία 
των κινήσεων και να τρέχουν πίσω από 
τις εξελίξεις Ελλάδα και Κύπρος.
Τότε συζήτησα το θέμα με διεθνολόγους 

και ανέπτυξα το σκεπτικό του Τούρκου 
υποναυάρχου, τονίζοντας ότι ένα από 
τα βιβλία του, που αναφέρεται στο θέμα 
της οριοθέτησης με τη Λιβύη, το Sorular 
ve Cevaplar ile Münhasır Ekonomik Bölge 
Kavramı (Η έννοια της ΑΟΖ με ερωτήσεις 
και απαντήσεις) είναι έκδοση της Διοίκη-
σης του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρ-
κίας, που σημαίνει ότι οι τουρκικές ένο-
πλες δυνάμεις ενστερνίζονται τις από-
ψεις αλλά και τις προτάσεις του Γιαϊτζί.

Στη συνέχεια έγραψα αρκετά άρθρα για 
το θέμα. Σε ένα συγκεκριμένα, που δη-
μοσιεύθηκε στην εφημερίδα «δημοκρα-
τία» στις 7 Ιουλίου 2019, με τίτλο: «ΑΟΖ 
και υφαλοκρηπίδα: Προσοχή στη Λιβύη», 
έγραφα:

Κύπρος
Αν και τα δύο κράτη είναι όχι απλά φι-

λικά, αλλά αδελφά, παρατηρείται διστα-
κτικότητα, κυρίως από πλευράς Ελλάδος, 
στην οριοθέτηση. 

Πάντως, ανεξάρτητα από το αν συμ-
φωνήσει η Αίγυπτος, για να προλάβου-
με τετελεσμένα άλλων και να ενισχυθεί 
η διαπραγματευτική θέση μας, Ελλάδα 
και Κύπρος θα πρέπει να κινηθούν το 
ταχύτερο δυνατόν και να οριοθετήσουν 
με συμφωνία ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα εύ-
ρους οριοθετικής γραμμής 23 ναυτικών 
μιλίων, υπολογίζοντας πλήρη επήρεια 
στη νήσο Στρογγύλη.
Το ζήτημα αυτό είναι στρατηγικής σημα-

σίας, αφού με πλήρη επήρεια μόνο του 
Καστελόριζου δεν μπορεί να υπάρξουν 

κοινά σύνορα Ελλάδος-Κύπρου, ενώ τα 
σύνορα Ελλάδος-Αιγύπτου θα είναι αρ-
κετά μειωμένα. Έτσι έχουν τα πράγματα 
σε αυτό το τεράστιας σημασίας ζήτημα, 
από την πορεία του οποίου θα εξαρτη-
θεί ο τρόπος με τον οποίον θα υπάρχουν 
ως κράτη τον 21ο αιώνα η Κύπρος και η 
Ελλάδα.
Να σημειωθεί ότι ακριβώς επειδή η κα-

τάσταση είναι τόσο σοβαρή, η Τουρκία, 
για να προλάβει εξελίξεις, έχει το θάρ-
ρος-θράσος να στέλνει οπλικά συστήμα-
τα και στρατεύματα στην κυβέρνηση της 
Λιβύης, που εδρεύει στην Τρίπολη, παρά 
το εμπάργκο όπλων που έχει επιβάλει 
στη χώρα αυτή ο ΟΗΕ. 

Και όλα αυτά, υπό τα όμματα της διε-
θνούς κοινότητας, η οποία, από τη στιγ-
μή που δε θίγονται δικά της συμφέροντα, 
κάνει τα στραβά μάτια. Όμως ο στόχος 
της εμπλοκής της Τουρκίας στα πολεμικά 
μέτωπα της Λιβύης είναι η οριοθέτηση 
το ταχύτερο δυνατόν των θαλάσσιων 
ζωνών με τη χώρα αυτή, κατά παράβαση 
του Διεθνούς Δικαίου, πλήττοντας καί-
ρια τα εθνικά συμφέροντα της Κύπρου 
και της Ελλάδας.
Και  αναρωτιέται  κανείς: Η Ελλάδα ή 

τουλάχιστον η ελληνική ομογένεια στις 
ΗΠΑ και στην Ευρώπη, δεν έχει τη δύνα-
μη να αναδείξει το θέμα της ενίσχυσης 

με όπλα από την πλευρά της Τουρκίας 
των τρομοκρατών της Μουσουλμανι-
κής Αδελφότητας και του ISIS στη Λιβύη, 
κατά παράβαση του εμπάργκο που έχει 
επιβάλει ο ΟΗΕ; Τι περιμένουμε; Να μας 
σώσουν άλλοι; Ή υιοθετούμε με ευλά-
βεια το γνωστό δόγμα «σφάξε με, πασά 
μου, ν’ αγιάσω»; Άραγε, τι λέει για όλα 
αυτά ο κ. Κατρούγκαλος;

Φυσικά ο κ. Κατρούγκαλος περί άλλων 
ετύρβαζε, όπως και ο διάδοχός του στο 
ΥΠΕΞ, ο κ. Δένδιας, προς στον οποίον 
απευθύναμε δημοσίως και από τηλεο-
ράσεως έκκληση να αποτρέψει την υπο-
γραφή του τουρκολυβικού μνημονίου.
Τελικώς το τουρκολυβικό μνημόνιο υπε-

γράφη και όντως η Ελλάδα τρέχει πίσω 
από τις εξελίξεις, ενώ θα μπορούσε να 
έχει αυτή την πρωτοβουλία των κινήσε-
ων, αν υπέγραφε συμφωνία οριοθέτη-
σης με την Κύπρο, αφήνοντας την Τουρ-
κία να αναζητεί το… δίκιο της στα διεθνή 
δικαστήρια.

Η Ελλάδα, αντί να υπογράψει με την 
Κύπρο, υπέγραψε συμφωνία με την Αί-
γυπτο, μια κολοβή συμφωνία, που κόβει 
το Ρόδο στη μέση και αφήνει ορθάνοιχτη 
την πόρτα για οριοθέτηση ΑΟΖ με την 
Τουρκία.

Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Αναγνωρίζει 
μειωμένη επήρεια στην Κρήτη (55-45), 

γεγονός που θα το βρούμε μπροστά μας, 
τώρα που η Αίγυπτος οριοθέτησε μονο-
μερώς με τη Λιβύη.
Γιατί τα σημεία αναμονής της συμφω-

νίας της Ελλάδας με την Αίγυπτο και της 
μονομερούς οριοθέτησης της Αιγύπτου 
με τη Λιβύη, αναμένουν τη Λιβύη, για να 
σχηματιστεί το τριεθνές της οριοθέτη-
σης, που αν γίνει, τίθεται εκτός μια για 
πάντα η Τουρκία και ακυρώνεται στην 
πράξη το τουρκολυβικό μνημόνιο.
Όμως, ο προέκταση της γραμμής οριο-

θέτησης της Ελλάδας με την Αίγυπτο στο 
σημείο που πιθανόν να συμφωνήσει η 
Λιβύη, θα βρίσκεται βορείως της μέσης 
γραμμής μεταξύ των ακτών της Κρήτης 
και της Λιβύης, που σημαίνει ότι η Λιβύη 
θα αναγνωρίσει κι αυτή μειωμένη επή-
ρεια στην Κρήτη τουλάχιστον 55-45 υπέρ 
της Λιβύης.

Κι όλα αυτά γιατί; Γιατί αποκοιμήθηκαν 
οι υπουργοί εξωτερικών της Ελλάδας 
ή για κάποιον άλλον λόγο; Δύσκολα να 
βρούμε απάντηση στο ερώτημα, με τον 
τρόπο που λειτουργεί η… δημοκρατία 
στην Ελλάδα.
*Ο  Σάββας  Καλεντερίδης  (Βέργη  Σερ-
ρών,  1960)  είναι  Έλληνας  αξιωματικός  εν 
αποστρατεία, πρώην πράκτορας της ΕΥΠ και 
μετέπειτα συγγραφέας και γεωστρατηγικός 
αναλυτής

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου,  Ο πρόεδρος της Αιγύπτου,  
Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι,  Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι,  
τον Ιούλιο του 2022,  τον Ιούλιο του 2022,  
στη Σερβία στη Σερβία 
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Περισσότερες  από  190  χώρες  υιοθέ-
τησαν  τη  Δευτέρα  19/12  ιστορική 

συμφωνία  στο  Μόντρεαλ,  για  να  προ-
σπαθήσουν  να  σταματήσει  η  καταστρο-
φή  της  βιοποικιλότητας  και  των  πόρων 
της φύσης που είναι απαραίτητοι για την 
ανθρωπότητα.

Έπειτα από τέσσερα χρόνια δύσκολων 
διαπραγματεύσεων, δέκα ημέρες και έναν 
ολονύχτιο διπλωματικό μαραθώνιο, πε-
ρισσότερες από 190 χώρες κατέληξαν σε 
συμφωνία υπό την αιγίδα της Κίνας, της 
χώρας που προεδρεύει της COP15, παρά 
την αντίθεση της Λαϊκής Δημοκρατίας 
του Κονγκό. Αυτό το «σύμφωνο ειρήνης 
με τη φύση», η λεγόμενη «συμφωνία του 
Κουνμίνγκ – Μόντρεαλ» αποσκοπεί στην 
προστασία των χερσαίων εκτάσεων, των 
ωκεανών και των ειδών της φύσης από τη 
μόλυνση, την υποβάθμιση και την κλιμα-
τική κρίση.

Οι χώρες συμφώνησαν σε έναν οδι-
κό χάρτη που έχει κυρίως ως στόχο την 
προστασία του 30% του πλανήτη ως το 
2030 και στην αποδέσμευση 30 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων ετήσιας βοήθειας 
για τη διατήρηση της φύσης για τις ανα-
πτυσσόμενες χώρες. «Η συμφωνία υιο-

θετήθηκε», δήλωσε ο Χουάνγκ Ρούνκιου, 
ο Κινέζος πρόεδρος της COP15, κατά την 
σύνοδο της ολομέλειας που διεξαγόταν 
μέσα στη νύχτα, δεχόμενος χειροκροτή-
ματα από τις εξαντλημένες αντιπροσω-
πείες που συμμετείχαν.
«Μαζί κάναμε ένα ιστορικό βήμα», δή-

λωσε παράλληλα, εκφράζοντας την ικανο-
ποίησή του ο Στίβεν Γκιλμπό, ο υπουργός 
Περιβάλλοντος του Καναδά, της χώρας 
που φιλοξενούσε τη 15η Διάσκεψη της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα, 
τη λεγόμενη «COP15 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ».

Η δημιουργία προστατευόμενων περιο-
χών στο 30% του πλανήτη, το πιο γνωστό 
από τα 20 μέτρα που υιοθετήθηκαν, είχε 
παρουσιαστεί ως το αντίστοιχο για τη βιο-
ποικιλότητα του στόχου του Παρισιού για 
τη μείωση της ανόδου της θερμοκρασίας 
στον πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου στο 
πλαίσιο του αγώνα για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής. Μέχρι σήμερα 
το 17% των χερσαίων εκτάσεων και το 8% 
των θαλασσών προστατεύονται.

Ωστόσο, το κείμενο αυτό που υιοθετήθη-
κε δίδει επίσης εγγυήσεις για τις κοινότη-
τες αυτοχθόνων, που είναι οι φύλακες του 
80% της εναπομείνασας βιοποικιλότητας 

στη Γη, προτείνει την αποκατάσταση του 
30% των υποβαθμισμένων εδαφών και τη 
μείωση κατά το ήμισυ του κινδύνου που 
συνδέεται με τα φυτοφάρμακα.

Επίσης, στην προσπάθεια επίλυσης του 
χρηματοδοτικού ζητήματος το οποίο είναι 
πάντα φλέγον ανάμεσα στο Βορρά και το 
Νότο, η Κίνα προτείνει εξάλλου να φτάσει 
«σε τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια δο-
λάρια» η ετήσια διεθνής βοήθεια για τη 
βιοποικιλότητα ως το 2025 και σε «τουλά-
χιστον 30 δισεκατομμύρια ως το 2030».

«ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ»
«Η πλειονότητα λέει ότι είναι καλύτερο 

από αυτό που περιμέναμε από τις δύο 
πλευρές, από τις πλούσιες χώρες, όπως 
και από τις αναπτυσσόμενες. Αυτό δείχνει 
ένα καλό κείμενο», σημείωσε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος της Γκαμπόν, Λι Γουάιτ.
Για τη Μάσα Καλίνινα, της μη κυβερνη-

τικής οργάνωσης Pew Charitable Trusts, 
«η προστασία τουλάχιστον του 30% των 
χερσαίων εκτάσεων και των θαλασσών ως 
το 2030 είναι ο νέος Πολικός Αστέρας που 
θα χρησιμοποιούμε για να πλοηγηθούμε 
προς την αποκατάσταση της φύσης».
«Τα ελάφια, οι θαλάσσιες χελώνες, οι 

παπαγάλοι, οι ρινόκεροι, οι σπάνιες φτέ-
ρες, ανήκουν στο ένα εκατομμύριο είδη 
των οποίων οι προοπτικές για το μέλλον 
θα βελτιωθούν σημαντικά» από αυτή τη 
συμφωνία, συμπλήρωσε ο Μπράιαν Ο’ 
Ντόνελ της ΜΚΟ Campaign for nature.
Το κείμενο αυτό είναι «ένα σημαντικό 

βήμα προόδου στον αγώνα για την προ-
στασία της ζωής στη Γη, αλλά αυτό δεν 
αρκεί», σημείωσε παράλληλα ο Μπερτ 
Γουόντερ της ΜΚΟ Avaaz. «Οι κυβερνή-
σεις οφείλουν να ακούσουν αυτό που λέει 
η επιστήμη και να αυξήσουν γρήγορα τις 
φιλοδοξίες τους για να προστατευθεί το 
μισό της Γης ως το 2030» πρόσθεσε. 
Κι άλλοι υπέρμαχοι του περιβάλλοντος 

εκφράζουν επίσης ανησυχίες για προθε-
σμίες πολύ μακρινές σε σχέση με τη σημε-
ρινή τρέχουσα ανάγκη.
Οι επιστήμονες είναι σαφείς στη διατύ-

πωσή τους, ο χρόνος πιέζει. Το 75% των 
παγκόσμιων οικοσυστημάτων αλλοιώνε-
ται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, 
περισσότερο από ένα εκατομμύριο είδη 

απειλούνται με εξαφάνιση και η ευημερία 
του κόσμου διακυβεύεται: περισσότερο 
από το μισό του παγκόσμιου ΑΕΠ εξαρτά-
ται από τη φύση και τις υπηρεσίες της.

Επιπλέον, το προηγούμενο δεκαετές σχέ-
διο που είχε υπογραφεί στην Ιαπωνία το 
2010 δεν πέτυχε σχεδόν κανέναν από τους 
στόχους του, κυρίως λόγω της απουσίας 
ουσιαστικών μηχανισμών εφαρμογής. 
Κρίνοντας ότι η ανθρωπότητα έχει μετα-
τραπεί σε «όπλο μαζικής καταστροφής», 
ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο 
Γκουτέρες, είχε απευθύνει έκκληση στις 
πλευρές να συνάψουν «σύμφωνο ειρήνης 
με τη φύση».

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ωστόσο, οι συνομιλίες σκόνταφταν στο 

ζήτημα της χρηματοδότησης, το οποίο 
παρέμεινε ως το τέλος στο επίκεντρο των 
συζητήσεων, ακόμη και κατά τη διάρκεια 
της συνόδου της ολομέλειας για την υιο-
θέτηση της συμφωνίας, με ενστάσεις να 
διατυπώνονται από αρκετές αφρικανικές 
χώρες. Όπως συνέβη και στις συνομιλίες 
για το Κλίμα που έγιναν στην Αίγυπτο το 
Νοέμβριο, το ζήτημα αυτό δημιούργησε 
εντάσεις ανάμεσα στις πλούσιες χώρες 
και στις χώρες του Νότου.

Σε αντάλλαγμα για τις προσπάθειές τους, 
οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ζητούσαν 
από τις πλούσιες 100 δισεκατομμύρια δο-
λάρια ετησίως. Δηλαδή τουλάχιστον τη 
10πλάσια σημερινή διεθνή βοήθεια για 
τη βιοποικιλότητα. Πέραν των επιδοτή-
σεων, οι χώρες του Νότου πίεζαν επίσης 
πολύ για τη δημιουργία παγκόσμιου τα-
μείου αφιερωμένου στη βιοποικιλότητα 

– ζήτημα αρχής – κατ’ εικόνα αυτού που 
εξασφαλίστηκε το Νοέμβριο για να τις βο-
ηθήσει να αντιμετωπίσουν τις ζημιές από 
την κλιματική αλλαγή.

Όσον αφορά αυτό το σημείο, η Κίνα προ-
τείνει ως συμβιβασμό τη δημιουργία ήδη 
από το 2023 παραρτήματος που θα είναι 
αφιερωμένο στη βιοποικιλότητα στους 
κόλπους του σημερινού Παγκόσμιου Τα-
μείου για το Περιβάλλον (FEM), η τρέχου-
σα λειτουργία του οποίου κρίνεται πολύ 
ανεπαρκής από τις λιγότερο ανεπτυγμέ-
νες χώρες.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Το κόστος  της  Γερουσίας  του Καναδά 
έχει  αυξηθεί  κατά  περίπου  70%  τα 

επτά χρόνια από την πρώτη εκλογή του 
πρωθυπουργού  Τζάστιν  Τρουντό — μια 
αύξηση  που  ορισμένοι  λένε  ότι  είναι 
απαράδεκτη,  δεδομένου  ότι  ο  αριθμός 
των  γερουσιαστών  παρέμεινε  στάσιμος 
την ίδια περίοδο.

Η μόνιμη επιτροπή της Γερουσίας για 
την εσωτερική οικονομία, προϋπολογι-
σμούς και διοίκηση (CIBA), το σώμα των 
γερουσιαστών που διοικεί την Άνω Βουλή, 
ενέκρινε έναν προϋπολογισμό την Πέμπτη 
15 Δεκεμβρίου που θα κοστίσει στους Κα-
ναδούς φορολογούμενους 126,7 εκατομ-
μύρια δολάρια το οικονομικό έτος 2023-
2024. Το 2015-16, τον τελευταίο χρόνο 
πριν από τις μεταρρυθμίσεις του Τρουντό 
στην Κόκκινη Αίθουσα, οι δαπάνες της Γε-
ρουσίας ήταν 74,5 εκατομμύρια δολάρια.
Αυτή η σημαντική αύξηση έχει ωθήσει 

ορισμένους γερουσιαστές να απαιτήσουν 
μια «επανεξέταση αποτελεσματικότητας» 
όλων των δαπανών της Γερουσίας για να 
περιορίσουν το κόστος, σε μια εποχή που 
η οικονομία βρίσκεται στα όρια της ύφε-

σης. Όλοι οι γερουσιαστές που ήταν σε 
ετοιμότητα για τη συζήτηση για τον προ-
ϋπολογισμό συμφώνησαν ότι η Γερουσία 
θα πρέπει να βρει τρόπους να κάνει πράγ-
ματα με χαμηλότερο κόστος.
Ο γερουσιαστής της Ομάδας Γερουσι-

αστών του Καναδά (CSG) Scott Tannas, ο 
πρόεδρος της υποεπιτροπής εκτιμήσεων 
της Γερουσίας, συνιστά επίσης προσωρι-
νό πάγωμα προσλήψεων. Ο αριθμός των 
γραφειοκρατών που εργάζονται στη Γε-
ρουσία έχει αυξηθεί περισσότερο από 30 
τοις εκατό μέσα σε μόλις πέντε χρόνια. Ο 
Tannas είπε ότι «ανησυχεί» από αυτό.
Το 2017, η Γερουσία είχε 372 εργαζόμε-

νους πλήρους απασχόλησης. Τώρα έχει 
φτάσει έως και 493 θέσεις. Ο αριθμός 
των εν ενεργεία γερουσιαστών ήταν πολύ 
χαμηλότερος από τη χωρητικότητα των 
105 θέσεων της αίθουσας εδώ και χρόνια, 
επειδή η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων 
άργησε να διορίσει νέους ανθρώπους. Η 
άνοδος των δαπανών της Γερουσίας έχει 
επίσης ξεπεράσει την αύξηση των δαπα-
νών στη Βουλή των Κοινοτήτων. Το εκλεγ-
μένο όργανο είδε το κόστος του να αυξά-
νεται κατά περίπου 40 τοις εκατό κατά την 
ίδια χρονική περίοδο επτά ετών, σύμφω-
να με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στους 
δημόσιους λογαριασμούς.

Ο Συντηρητικός ηγέτης της Γερουσίας 
Ντον Πλετ, μέλος της CIBA, κατήγγειλε το 
αυξανόμενο κόστος κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης για τον προϋπολογισμό, λέγο-
ντας ότι είναι «πραγματικά ενοχλημένος» 
από αυτό που θεωρεί ως ανεπαρκή προ-
σέγγιση των δαπανών από άλλους γερου-
σιαστές και ορισμένους Γραφειοκράτες 
της Γερουσίας. «Παίρνουν οι Καναδοί 70% 
περισσότερα από τη Γερουσία από ό,τι το 
2016;» ρώτησε ο Πλετ.  Η αύξηση του κό-
στους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από τη 
διοίκηση της Γερουσίας – τους δημόσιους 
υπαλλήλους που συνδέονται με την Άνω 
Βουλή.
Τα 126,7 εκατομμύρια δολάρια για το 

επόμενο οικονομικό έτος αντιπροσω-
πεύουν αύξηση 4 τοις εκατό σε σχέση 
με πέρυσι, αλλά οι προϋπολογισμοί των 
γραφείων των γερουσιαστών – που χρη-
σιμοποιούνται για την πληρωμή των εξό-
δων πολιτικού προσωπικού και άλλων δα-
πανών – θα αυξηθούν μόνο κατά 0,7 τοις 
εκατό, είπε ο Πλετ.
Τα έξοδα της διοίκησης της Γερουσίας, εν 

τω μεταξύ, αυξάνονται κατά 8,6 τοις εκα-
τό από έτος σε έτος – αριθμός που είναι 
υψηλότερος από τον πληθωρισμό, ο οποί-
ος έφτασε περίπου στο 5,3 τοις εκατό τον 
Οκτώβριο. 

«Η διοίκηση πρέπει να γίνει πολύ πιο 
λιτή. Πρέπει να περάσουμε από γραμμή 
προς γραμμή τον προϋπολογισμό. Δεν 
παίρνουμε αξία για τα χρήματά μας», είπε 
ο Πλετ στη συζήτηση για τον προϋπολο-
γισμό. «Συνάδελφοι, αυτό πρέπει να στα-
ματήσει».

ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ 
ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια του Plett προκάλεσαν μια έντο-

νη επίπληξη από ορισμένους γερουσια-
στές που διορίστηκαν από τον Trudeau, οι 
οποίοι είπαν ότι η κριτική του για τις αυ-
ξήσεις του προϋπολογισμού θα μπορούσε 
να εκληφθεί ως επίθεση στους γραφειο-
κράτες που εξυπηρετούν τους γερουσια-
στές και το πολιτικό τους προσωπικό. 

Η Ανεξάρτητη Γερουσιαστής του Οντάριο, 
Lucie Moncion, η πρόεδρος της CIBA, υπε-
ρασπίστηκε ορισμένες από τις αυξήσεις 
του κόστους, λέγοντας ότι η Γερουσία κά-
νει περισσότερα τώρα από ό,τι έκανε πριν 
από επτά χρόνια. Η Ανω Βουλή, για παρά-
δειγμα, μεταδίδει τώρα τις εργασίες της 
στην τηλεόραση και στο Διαδίκτυο, κάτι 
που έχει προσθέσει στον προϋπολογισμό 
και τον αριθμό των εργαζομένων, είπε.

ΠΗΓΗ: CBC

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca

Η Καναδική Γερουσία «ρουφάει» Η Καναδική Γερουσία «ρουφάει» 
όλο και περισσότερα χρήματαόλο και περισσότερα χρήματα

Ο αριθμός των γραφειοκρατών της Γερουσίας έχει αυξηθεί Ο αριθμός των γραφειοκρατών της Γερουσίας έχει αυξηθεί 
περισσότερο από 30% μέσα σε μόλις 5 χρόνια καθώς το Red περισσότερο από 30% μέσα σε μόλις 5 χρόνια καθώς το Red 

Chamber κοστίζει τώρα 70% περισσότεροChamber κοστίζει τώρα 70% περισσότερο
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Υγεία και Διατροφή
Οι 3 τρόποι που το έντερο επηρεάζει  
τη λειτουργία του ανοσοποιητικού  
μας συστήματος

Στον καιρό της πανδημίας και των διαφόρων εποχικών ιώσεων, η ενδυνάμωση του ανοσο-
ποιητικού συστήματος είναι στο νου όλων μας. Και παρόλο που δε θεωρούμε το υγιές γα-

στρεντερικό σύστημα ως προϋπόθεση για ένα υγιές ανοσοποιητικό, φαίνεται τελικά ότι θα 
έπρεπε. 

Θα εκπλαγείτε μαθαίνοντας, ότι πάνω από το 70% του ανοσοποιητικού συστήματος εντοπί-
ζεται στο έντερο. Έτσι, μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι να συμπεριλάβου-
με καλές εντερικές πρακτικές υγείας, στην προσπάθειά μας να τονώσουμε το ανοσοποιητικό. 
Εδώ, εξερευνούμε πώς το έντερο και το ανοσοποιητικό συνεργάζονται, όπως επίσης και ορι-
σμένα βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε την καλή λειτουργία τους. 

Αυτοί είναι λοιπόν, οι 3 τρόποι που το έντερο επηρεάζει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού 
μας συστήματος:

1] GALT: Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΟΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ

Ο λεμφικός ιστός ο σχετιζόμενος με το έντερο, ή αλλιώς GALT (από τα αρχικά του 
όρου στα αγγλικά) παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ικανότητά μας να καταπολεμούμε 
τις μολύνσεις. Είναι «σπίτι» για έναν τεράστιο αριθμό ανοσοκυττάρων, συμπεριλαμ-

βανομένων των Τ και Β κυττάρων, που αναγνωρίζουν παθογόνους οργανισμούς και 
ενεργοποιούν το συναγερμό στην παρουσία βλαβερών βακτηρίων και ιών. Αλλά ένα 

υγιές σύστημα μπορεί επίσης να αναγνωρίσει το γεγονός, ότι δεν είναι όλες οι ξένες 
ουσίες επικίνδυνες – σε άλλη περίπτωση, δε θα μπορούσαμε ποτέ να απολαύσουμε ένα 
ωραίο γεύμα! Ένα ίσως ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα φιλικά βακτήρια στο έντερό μας 
παίζουν έναν ενεργό ρόλο στο ανοσοποιητικό μας, από την πρώιμη ανάπτυξη μέχρι και 
σε κάθε στάδιο της ζωής μας. Χωρίς ένα υγιές έντερο, το ανοσοποιητικό μας θα αποτυγ-
χάνει συχνά.

2] ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ  
ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το έντερό μας φιλοξενεί τρισεκατομμύρια φιλικά βακτήρια και άλλους μικροοργανισμούς, που 
ονομάζονται εντερικό μικροβίωμα. Είναι μια κοινότητα που αναπαράγεται και παίζει ζωτικό ρόλο 

σε πολλές πλευρές της συνολικής μας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ανοσοποιητικής λειτουργί-
ας. Είναι εκπληκτικό, ίσως και λίγο περίεργο, να σκεφτόμαστε ότι έχουμε τουλάχιστον τόσα μικρόβια στο 

έντερο, όσο και ανθρώπινα κύτταρα στο σώμα μας. Μας κάνει να αναρωτιόμαστε ποιος έχει το πρώτο χέρι. Η 
αλήθεια είναι βέβαια ότι αποτελεί ομαδική προσπάθεια. Από τον καιρό που είμαστε στην κοιλιά της μητέρας μας, τα 

υγιεινά μικρόβια προετοιμάζουν το έδαφος για την ωρίμανση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Για την ακρίβεια, η 
ανισορροπία νωρίς στη ζωή έχει συσχετιστεί με συχνότερη εμφάνιση αλλεργιών και αυτοάνοσων νοσημάτων αργότερα. Καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ζωής μας, τα εντερικά μικρόβια συνεχίζουν να παίζουν ένα ζωτικό ρόλο στην ικανότητά μας να πολεμούμε 
τους παθογόνους οργανισμούς, ενεργοποιώντας λειτουργίες του ανοσοποιητικού και μειώνοντας τις φλεγμονές. Όπως μπορεί-
τε πιθανώς να μαντέψετε, η διατάραξη του εντερικού μικροβιώματος μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητά μας 
να αντιστεκόμαστε στους ιούς και στα βακτήρια. Τέτοιες διαταράξεις μπορεί να προέλθουν από πολλά πράγματα, όπως από 
αλλαγές στη διατροφή, τον τρόπο ζωής και τα επίπεδα του χρόνιου στρες, που φαίνεται να επηρεάζουν όλους μας αυτές τις 
μέρες. Ευτυχώς, υπάρχουν τρόποι να ενισχύσουμε το υγιές μικροβίωμα του εντέρου μας.

3] ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΥΓΙΕΣ ΕΝΤΕΡΟ
Εκτός από τη διατροφή με ολόκληρες τροφές (δηλαδή λαχανικά και φρούτα) και έναν εξισορροπημένο τρόπο ζωής, που 
μας επιτρέπει να ασκούμαστε και να ξεκουραζόμαστε όσο χρειάζεται, υπάρχουν και οι επιλογές των προβιοτικών. Επίσης, 

ένα σημαντικό στοιχείο που αξίζει να κρατήσουμε, είναι ότι πρόσφατη έρευνα υποδεικνύει ότι η Μεσογειακή διατροφή 
που είναι πλούσια σε φυτικές τροφές, όπως φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, όσπρια και ξηρούς καρπούς, αλλά και 

ψάρια, βοηθά τα «καλά βακτήρια» στο έντερο να πολλαπλασιαστούν και να διατηρηθούν.| © Εναλλακτική Δράση
Πηγή: www.mindbodygreen.com/articles/three-reasons-your-gut-is-critical-to-immunity

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-10:00 μ.μ.

Ενοικιάσεις και πωλήσεις  όλων των βοηθημάτων 
βάδισης όπως πατερίτσες, τρίποδα  και τετράποδα 

μπαστούνια καθώς και αναπηρικές καρέκλες 
και αμαξάκια. ΡΩΤΉΣΤΕ ΜΑΣ.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ 
ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΛΟ ΣΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:

Δωρεάν ενοικίαση για μια εβδομάδα

• Ανανέωση των συνταγών φαρμάκων και  
  φαρμακευτική παρακολούθηση
• Φαρμακοποιός πάντα στην διάθεση σας
• Εχέμυθες φαρμακευτικές συμβουλές 
  με η χωρίς ραντεβού
• Ορθοπεδικά είδη, βιταμίνες, καλλυντικά 
(Lise watier, Biotherma), κολώνιες
• Δωρεάν διανομή 
• Μεταφορά του φακέλου σας από 
οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Επίσης 
αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu 
χωρίς σκοτούρες. Ο φάκελος σας θα σας 
ακολουθήσει.

Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά!Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά!
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WWW.SUPERMARCHEPA.COM Épicerie en ligne 
Online Grocery Ordering

Livraison à domicile 
Home Delivery

de 8h à 22h tous les jours · from 8am to 10pm every daydu lundi 19 décembre 2022 au dimanche 1 janvier 2023 · from monday december 19th 2022 to sunday january 1st 2023

GRAS DE CUISSON VÉGÉTAL FYTINIGRAS DE CUISSON VÉGÉTAL FYTINI
Vegatable ShorteningVegatable Shortening

800g800g

BEURRE NATRELBEURRE NATREL
ButterButter
454g454g

TARTE AUX ÉPINARDS ET TARTE AUX ÉPINARDS ET 
FROMAGE FETA OU AU FROMAGE FETA OU AU 

FROMAGE FETA ILIOSFROMAGE FETA ILIOS
Spinach and Feta orSpinach and Feta or

Feta Cheese PiesFeta Cheese Pies
450g450g

CHATAÎGNESCHATAÎGNES
ChestnutsChestnuts
8.80/kg8.80/kg ITALIE

BOEUF HACHÉ MI-MAIGRE FRAISBOEUF HACHÉ MI-MAIGRE FRAIS
Fresh Medium Ground BeefFresh Medium Ground Beef

11.00/kg11.00/kg

PÂTES AUX PÂTES AUX 
OEUFS BONONIOEUFS BONONI

Egg Noodles Egg Noodles 
250g250g

PAIN BRIOCHÉ FAIT À LA MAIN PAIN BRIOCHÉ FAIT À LA MAIN 
TSOUREKI CHRISANTHIDISTSOUREKI CHRISANTHIDIS

Brioche BreadBrioche Bread
450 à 500g450 à 500g

MORCEAUX DE NOIX DE MORCEAUX DE NOIX DE 
GRENOBLEGRENOBLE
Walnut PiecesWalnut Pieces
454g ou 8.80/kg454g ou 8.80/kg

YOGOURTS GRECSYOGOURTS GRECS
OIKOS DANONEOIKOS DANONE

Greek YogurtsGreek Yogurts
650 à 750g650 à 750g

FILET DE PORC FRAISFILET DE PORC FRAIS
Fresh Pork TenderloinFresh Pork Tenderloin

6.59/kg6.59/kg

FILETS DE SAUMON FRAIS DE FILETS DE SAUMON FRAIS DE 
L’ATLANTIQUEL’ATLANTIQUE

Fresh Atlantic Salmon FilletsFresh Atlantic Salmon Fillets
22.02/kg22.02/kg

FROMAGE GRAVIERAFROMAGE GRAVIERA
AU LAITAU LAIT
DE BREBIS ET CHÈVRE DE BREBIS ET CHÈVRE 
KRISTALLIKRISTALLI
CheeseCheese
19.82/kg19.82/kg

GRÈCE

BIFTECK OU RÔTI BIFTECK OU RÔTI 
D’ENTRECÔTE DE D’ENTRECÔTE DE 

BOEUF FRAIS BOEUF FRAIS 
Fresh Beef Rib RoastFresh Beef Rib Roast

or Steakor Steak
22.02/kg22.02/kg

CERISESCERISES
CherriesCherries
11.00/kg11.00/kg

FRAISESFRAISES
StrawberriesStrawberries

COEURS DE ROMAINECOEURS DE ROMAINE
Romaine HeartsRomaine Hearts
pqt de 3pqt de 3

TOMATES ITALIENNESTOMATES ITALIENNES
Roma TomatoesRoma Tomatoes
2.18/kg2.18/kg
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Η ιστορική περιοχή της Ελλάδας  
που έχει γίνει δρόμος στη Γαλλία!

Αυτό που 
ί σ ω ς 

πολλοί δεν 
ξέρουν εί-
ναι, ότι εν-
δ ε χο μ έ νω ς 
υ π ά ρ χ ο υ ν 
ακόμη και 
τοποθεσίες 
της Ελλάδας 
που θα τις 
βρεις με ένα 
διαφορετικό 
τρόπο στο 
ε ξω τ ε ρ ι κό . 
Και τι σημαί-
νει αυτό; Ότι για παράδειγμα στη Γαλλία, μια ιστορική περιοχή της Ελλά-
δας έχει γίνει δρόμος. Ποια είναι αυτή; Οι Θερμοπύλες!
Η Οδός Θερμοπυλών ή «Rue des Thermopyles» στα γαλλικά, ονόμασαν οι 

Γάλλοι ένα γραφικό πεζόδρομο με πολύχρωμα λουλούδια στο Παρίσι. Πώς 
προέκυψε όμως αυτή η ονομασία και γιατί την επέλεξαν; Η εξήγηση είναι 
απλή. Αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε. Ο δρόμος είναι τόσο στενός, όσο 
και το πέρασμα όπου διεξήχθη η θρυλική μάχη το καλοκαίρι του 480 π.Χ.

Ιπποπόταμος κατάπιε αγοράκι  
και το «έφτυσε» ζωντανό
Μια απίστευτη ιστορία από την Ουγκά-

ντα κάνει τις τελευταίες μέρες το γύρο 
του διαδικτύου. Ένα δίχρονο αγοράκι (φωτ.) 
ζει από θαύμα, αφού το κατάπιε ιπποπότα-
μος μέχρι τη μέση και στη συνέχεια – χάρη 
στην επέμβαση ενός χωρικού – το έφτυσε 
πίσω ζωντανό και… σώο!
Το περιστατικό συνέβη στη λίμνη Έντουαρντ, 

όπου ο μικρός Paul Iga έπαιζε στην όχθη δίπλα 
στο σπίτι του. Ένας ιπποπόταμος εμφανίστη-
κε ξαφνικά από τα νερά και άρπαξε στο στόμα 
του το αγοράκι. 
Το τεράστιο θηλαστικό άνοιξε το στόμα του 

και κατάπιε τον μικρό Paul  από το κεφάλι μέ-
χρι τη μέση, χωρίς ωστόσο να τον δαγκώσει.
Ένας χωρικός εκείνη τη στιγμή είδε τη σκηνή 

και άρχισε να πετροβολάει τον ιπποπόταμο. 
Το ζώο ξαφνιάστηκε και άνοιξε το στόμα του 
«φτύνοντας» ουσιαστικά πίσω στη λίμνη το 
αγοράκι. 
Το ζώο εξαφανίστηκε στα νερά της λίμνης και 

ο 2 ετών Paul μεταφέρθηκε στο τοπικό νοσο-
κομείο, πολύ ελαφρά τραυματισμένος, όπου 

του έκαναν αντιλυσσικό εμβόλιο και γύρισε 
σπίτι του σώος και αβλαβής!
Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία της Ουγκά-

ντα ανέφερε για την απίστευτη ιστορία: «Είναι 
η πρώτη φορά που ένας ιπποπόταμος βγήκε 
από τη λίμνη Έντουαρντ και επιτέθηκε σε ένα 
μικρό παιδί».

Ξεκινά η κατασκευή του μεγαλύτερου τηλεσκοπίου 
στον κόσμο που θα ψάχνει για εξωγήινους
Μετά από 30 ολόκληρα χρόνια που 

χρειάστηκαν για το σχεδιασμό 
του, ξεκίνησε τη  Δευτέρα 5 Δεκεμβρί-
ου 2022 η κατασκευή του μεγαλύτε-
ρου τηλεσκοπίου στον κόσμο. Το υπε-
ρευαίσθητο ραδιοτηλεσκόπιο Square 
Kilometer Array (SKA) θα αποτελείται 
από δύο επιμέρους γιγάντια, συνδε-
δεμένα μεταξύ τους τηλεσκόπια, ένα 
στη δυτική Αυστραλία και ένα στη Νό-
τια Αφρική. Πρόκειται για ένα από τα 
μεγαλύτερα διεθνή επιστημονικά εγ-
χειρήματα του 21ου αιώνα.
Το SKA θα πιάνει ραδιοσήματα από διά-

φορα ουράνια αντικείμενα και ελπίζεται 
ότι θα ρίξει περισσότερο φως σε μερικά 
από τα πιο αινιγματικά φαινόμενα της 
αστρονομίας και της αστροφυσικής, 
όπως τα πρώτα άστρα της κοσμικής «αυ-
γής», ο σχηματισμός των γαλαξιών, η 
επέκταση του σύμπαντος και η φύση της 
αόρατης σκοτεινής ύλης. Μεταξύ άλλων, 
θα ψάξει και για ίχνη νοήμονος εξωγήι-
νης ζωής, προσπαθώντας να δώσει απά-
ντηση στο ερώτημα «είμαστε μόνοι στο 
σύμπαν;».
Υπεύθυνος του τηλεσκοπίου, όπως με-

ταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδή-
σεων θα είναι ο διακυβερνητικός οργα-
νισμός SKAO με έδρα τη Βρετανία, στον 
οποίο πλήρη μέλη είναι ήδη οκτώ χώρες: 

Βρετανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογα-
λία, Ελβετία, Αυστραλία, Νότια Αφρική 
και Κίνα. Η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερ-
μανία σχεδιάζουν να συμμετάσχουν και 
αυτές, ενώ μερικές ακόμη χώρες (Κα-
ναδάς, Ινδία, Σουηδία, Νότια Κορέα, Ια-
πωνία) έχουν επίσης εκφράσει πρόθεση 
συμμετοχής τους στο μέλλον.
Το 2012 ελήφθη η απόφαση ότι το αρχι-

κά συλληφθέν ως ενιαίο τηλεσκόπιο θα 
«έσπαγε» στα δύο, σε δύο διαφορετικές 
ηπείρους. Οι μεγάλες αποστάσεις ανά-
μεσα στις κεραίες των δύο ξεχωριστών 
τηλεσκοπίων SKA-Μid (μέσες συχνότη-
τες 350 MHz έως 15,4 GHz) και SKA-Low 
(χαμηλές συχνότητες 50 έως 350 MHz) 
θα προσδώσουν άνευ προηγουμένου 
ευαισθησία στο τηλεσκόπιο. Και τα δύο 
τηλεσκόπια είναι συμβολόμετρα, δηλα-
δή το καθένα διαθέτει πολλές κεραίες 
που λειτουργούν ως ένα μοναδικό τηλε-
σκόπιο.

ΣΤΟ 1,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
Το SKA θα κατασκευαστεί σε στάδια, με 

την πρώτη φάση προϋπολογισμού 1,3 
δισεκατομμυρίων ευρώ να αναμένεται 
να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2028. Θα 
ακολουθήσει την επόμενη δεκαετία η 
δεύτερη φάση υλοποίησης με κόστος 
άλλα 700 εκατ. ευρώ. Ο τελικός στόχος 

είναι η κατασκευή ενός τηλεσκοπίου με 
συνολική επιφάνεια ενός τετραγωνικού 
χιλιομέτρου (εξ ου και το όνομα του Διά-
ταξη Τετραγωνικού Χιλιομέτρου).
Αρχικά το SKA-Low στην Αυστραλία θα 

αποτελείται από 131.072 διπολικές κε-
ραίες, η κάθε μία σαν δίμετρο χριστου-
γεννιάτικο δέντρο. Η κατασκευή θα γί-
νει σε μια απομονωμένη περιοχή όπου 
κατοικούν οι Αβορίγινες γηγενείς Γου-
ατζάρι Γιαμάτζι, οι οποίοι υπέγραψαν 
σχετική συμφωνία με την αυστραλιανή 
κυβέρνηση για την παραχώρηση χρήσης 
της γης τους.

Το SKA-Mid θα αποτελείται αρχικά από 
197 παραβολικές αντένες – πιάτα που 
θα απλωθούν σε μια έκταση περίπου 
150 χιλιομέτρων στην ξερή νοτιοαφρικα-
νική περιοχή Καρού. Ήδη στην περιοχή 
υπάρχει το ραδιοτηλεσκόπιο MeerKAT 
της Νότιας Αφρικής, αποτελούμενο από 
64 «πιάτα», το οποίο θα ενσωματωθεί 
στο SKA το 2027.
Το πρώτο επιστημονικό ορόσημο θα 

είναι το 2024, όταν αναμένεται να λει-
τουργήσουν για πρώτη φορά από κοινού 
το αυστραλιανό και το νοτιοαφρικανικό 
SKA.

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
σ’όλον τον Καναδά 

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

Halifax	:	2830	Agricola	Street,	Halifax,	NS,	B3K	4E4	

Quebec	:	11054	Valcartier,	Quebec,	QC,	G2A	2M3	

Montreal	:	5800	rue	Iberville,	Montreal,	QC,	H2G	2B7

Ottawa	:	2212	Gladwin	Crescent	Unit	B6,	Ottawa,	ON,	K1B	5N1

Toronto	:	2863	Kingston	Road,	Scarborough,	ON,	M1M	1N3

Vancouver	:	2830	Douglas	Road,	Burnaby,	BC,	V5C	5B7

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS4400
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Η ΔΙΕΎΘΎΝΣΗ Η ΔΙΕΎΘΎΝΣΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΑΣ ΕΎΧΕΤΑΙΣΑΣ ΕΎΧΕΤΑΙ

Χαρούμενα ΧριστούγενναΧαρούμενα Χριστούγεννα
Ευτυχές με Ύγεία Ευτυχές με Ύγεία 

και Ειρήνη το               και Ειρήνη το               

2023!2023!

SOLUTIONS CULINAIRES SAVOUREUSES 

• Melanges pour sauces • Glaces
• Bases de soupe • Gamme choix sante

• Bouillons profil europeen
• Assaisonnements et Marinades

• Melyµ0<T0< yL0< crcxXTcrE<; • rX0<cr0<plcrµ0<T0<

• BCXO"EL<; O"OUTTO<<; • LELPCX UYLELV�<; ETTLAOY�<;

• Zwµol eupwn0<IK06 npocplX

• KO<pUKEUµO<TO< KO<L µO<pLVCXbE<;

7171 boul. Thimens, Saint-Laurent Qc H4S 2A2 7171 boul. Thimens, Saint-Laurent Qc H4S 2A2 
Tel.: Tel.: 514-745-1153514-745-1153  •• Fax:  Fax: 514-745-5795514-745-5795  •• S.F.:  S.F.: 800-361-3102800-361-3102  

info@rosehillfoods.com info@rosehillfoods.com •• www.rosehillfoods.com www.rosehillfoods.com
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140 Rue Stinson, Ville St-Laurent, QC H4N 2E7 • Tel: 514-389-7676 • Fax: 514-389-4598

Η Διεύθυνση και το
προσωπικό, σας ευχόμεθα 

Καλά Χριστούγεννα 
κι’ Ευτυχές το Νέο Έτος 

2023

ΕΛΛΑΔΑ|ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ: Πυρά κατά Μητσοτάκη

Σκληρή  απάντηση  στον  Κυριάκο 
Μητσοτάκη  για  τα  όσα  είπε  από 

την Ημαθία έδωσε με ανακοίνωσή του 
ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τονίζοντας ότι «η ΝΔ του 
Μητσοτάκη δεν είναι λαϊκό κόμμα αλλά 
το  κόμμα  της  αισχροκέρδειας,  της  αδι-
κίας και της ρεμούλας».
Όπως σημειώνει η αξιωματική αντι-

πολίτευση, «ο πρωθυπουργός από την 
Ημαθία απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι 
το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η κο-

ροϊδία και η εξαπάτηση των πολιτών».
»Είχε το θράσος να πει ότι η κυβέρνησή 

του ασκεί φιλολαϊκή προοδευτική πολι-
τική, ενώ κάνει πλάτες στην αισχροκέρ-
δεια. Ενώ έχει αφήσει τις εταιρείες ενέρ-
γειας, τα διυλιστήρια και τις τράπεζες να 
θησαυρίζουν με δισεκατομμύρια υπερ-
κερδών και την ίδια ώρα δίνει στην κοι-
νωνία, που έχει ρημάξει 15 μήνες, προ-
εκλογικά φιλοδωρήματα των 0,70 ευρώ 
για αγορές τροφίμων.

»Είχε το θράσος να πει η ΝΔ ότι είναι 
λαϊκό κόμμα, ενώ η ΝΔ του κ. Μητσοτά-
κη είναι το κόμμα της αισχροκέρδειας, 
της ρεμούλας και των Πάτσηδων» τονίζει 
ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και προσθέτει: 
«Στο μόνο που μπορούμε να συμφωνή-

σουμε με τον κ. Μητσοτάκη είναι ότι επί 
των ημερών του η Ελλάδα πρωταγωνι-
στεί στην Ευρώπη. Όντως, το σκάνδαλο 
με τις παρακρατικές παρακολουθήσεις 
με εντολή Μητσοτάκη, έχει καταστήσει 

την Ελλάδα αρνητική πρωταγωνίστρια 
πανευρωπαϊκά. Οι μέρες που ο κ. Μη-
τσοτάκης θα διευρύνει την ανισότητες 
και την αδικία όμως τελειώνουν, με 
την ισχυρή λαϊκή εντολή στον ΣΥΡΙΖΑ 
ΠΣ για δικαιοσύνη παντού και προοδευ-
τική κυβέρνηση από την πρώτη Κυρια-
κή».

Νωρίτερα από την Ημαθία, ο πρωθυ-
πουργός μεταξύ άλλων είχε δηλώσει ότι 
«όποιος γνωρίζει καλά την ιστορία αυτής 
της παράταξης που ίδρυσε ο Κωνσταντί-
νος Καραμανλής, γνωρίζει ότι είμαστε το 
μόνο πραγματικά λαϊκό κόμμα στη χώρα. 
Πατριωτικό, λαϊκό και προοδευτικό».
Παράλληλα είχε σημειώσει, ότι «είμα-

στε σίγουροι ότι και αν χρειαστούμε δύο 
εκλογές και όχι μία, πάλι ο τελικός στό-
χος θα είναι ένας: 
Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία για αυ-

τοδύναμη και ισχυρή Ελλάδα. Δεν είναι 
ώρα για πειραματισμούς, βλέπετε τι γί-
νεται γύρω μας. Βλέπετε ότι δεν ξέρου-
με την επόμενη μέρα ποια κρίση θα μας 
ξημερώσει, βλέπετε τις μεγάλες προκλή-
σεις που αντιμετωπίζουμε στη γειτονιά 
μας. Βλέπετε λοιπόν πόσο απαραίτητο 
είναι σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία να 
υπάρχει σταθερό χέρι στο τιμόνι της χώ-
ρας, το οποίο να μπορεί να καθοδηγεί 
το σκάφος με ασφάλεια σε ταραγμένα 
νερά».

© kontranews.gr
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SPIEGEL SOHMER 

DENNIS KOUNADIS 

KOi 01 OUV£pyOT£� TOU 

EuxovtaL crtouc; <1>(Xouc;, TIEXatEc; 
Kal CJ'E 0AOKA'1P'1 lflV EXXr,VLKri napOLKLa, 
KaXa XpLcrtouyEvva Kal 
EutUXLO"µEvoc; 0 KaLvoupyLoc; Xp6voc; 2023!

Business - Tax - Litigation - Succession spiegelsohmer.com 
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Dear fellow citizens,
As elected officials of (insert name of municipality), 

we witnessed the extreme generosity and courage of our 
community members during this challenging year. 

Your ability to come together and act 
in the interest of others has made us proud. 

By staying home, wearing a mask, washing your hands 
and following other safety procedures, you’ve helped 

save lives. Therefore, we’d like to express our gratitude 
to you for your trust and collaboration during 

this exceptional period.

WE WISH YOU A VERY HAPPY HOLIDAY 
AND ALL THE BEST FOR 2021!

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ A. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

Μην ξεχνάτε ότι έχουμε νοσοκομά 
για τις εξετάσεις.  Πληροφορίες και 
ραντεβού στο 450.682.2626

Για τους πελάτες μας, διανομή 
φαρμακών την ίδια μέρα και 
ΠΑΝΤΑ ΔΩΡΕΑΝ! 

Pharmacie 
A. Anagnostopoulos 4363 St. Martin O. Laval   450.682.2626   www.a2sante.com

ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΣΑΣ

Χρόνια πολλά σε όλους!
Υγεία, αγάπη, χαμόγελο και δύναμη!

Ευτυχισμένο το 2023
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Nous vous souhaitons une bonne 
année et de nouvelles occasions  
de travailler ensemble pour un 
monde meilleur.

To a happy New Year and new  
possibilities to build a better  
working world.

Καλή Χρονιά με νέες προοπτικές να 
χτίσουμε ένα πιό τελέσφορο κόσμο.

© 2021 Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l. Tous droits réservés.
© 2021 Ernst & Young Inc. All Rights Reserved. 3940994  

Ο στρεπτόκοκκος Α σκοτώνει  
δύο παιδιά στο Μόντρεαλ
Δύο παιδιά του Μόντρεαλ πεθαίνουν από λοιμώξεις από στρεπτόκοκκο Α  
καθώς η δημόσια υγεία προτρέπει τους γιατρούς να είναι προσεκτικοί

Δύο παιδιά  στο Μόντρεαλ  πέθαναν 
λόγω  επιπλοκών  με  λοίμωξη  από 

στρεπτόκοκκο  Α,  καθώς  τα  κρούσματα 
της  ασθένειας  αυξάνονται,  ανακοίνωσε 
την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου το τμήμα 
δημόσιας υγείας της πόλης. 

Η δημόσια υγεία έχει καταγράψει τέσσε-
ρα κρούσματα στρεπτοκοκκικών λοιμώξε-
ων της ομάδας Α (iGAS) σε μικρά παιδιά 
από τα μέσα Νοεμβρίου.
«Σε σύγκριση, κατά την ίδια περίοδο το 

2017-2021, υπήρξαν 0 έως 1 περιπτώσεις 
επεμβατικών λοιμώξεων μεταξύ των παι-
διών του Μόντρεαλ», ανέφερε η δημόσια 
υγεία του Μόντρεαλ σε δελτίο Τύπου. 

Η δημόσια υγεία δήλωσε νωρίτερα αυτό 
το μήνα, ότι παρακολουθούσε στενά την 
εξέλιξη των κρουσμάτων στην πόλη μετά 
την άνοδο των θανάτων στην Ευρώπη. 
Το BBC ανέφερε το Δεκέμβριο ότι η λοί-

μωξη είχε στοιχίσει τη ζωή σε 15 παιδιά 
στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 9 Σεπτεμ-
βρίου.
Η αύξηση των κρουσμάτων γίνεται πα-

γκόσμιο φαινόμενο, με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας να αναφέρει τουλάχι-

στον πέντε χώρες – Γαλλία, Ιρλανδία, Ολ-
λανδία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο 
– να αναφέρουν αύξηση των λοιμώξεων 
από στρεπτόκοκκο Α και οστρακιά στα 
παιδιά τις τελευταίες εβδομάδες.
Καθώς οι θάνατοι στο Μόντρεαλ αφο-

ρούν δύο παιδιά ηλικίας δύο ετών και 
κάτω, η δημόσια υγεία προτρέπει τους 
επαγγελματίες υγείας να είναι σε επαγρύ-
πνηση για τυχόν σημάδια συμπτωμάτων 
στα παιδιά.
Το Strep A είναι ένα κοινό βακτήριο που 

βρίσκεται σε όλο τον κόσμο, αλλά είναι 
το διεισδυτικό στέλεχος του Strep A που 
έχει τους γιατρούς σε εγρήγορση, επειδή 
μόλις εισέλθει στην κυκλοφορία του αίμα-
τος μπορεί να προχωρήσει γρήγορα και να 
προκαλέσει απειλητική για τη ζωή σήψη 
και να βλάψει πολλά όργανα. 
Τα σοβαρά συμπτώματα μπορεί να περι-

λαμβάνουν πυρετό, σημαντική ενόχληση, 
έντονο πόνο στη μολυσμένη περιοχή με 
ερυθρότητα ή μπλε χρώμα που εξαπλώνε-
ται, πνευμονία και μόλυνση του αίματος.

Η λοίμωξη μπορεί να αντιμετωπιστεί με 
αντιβιοτικά, όπως η πενικιλίνη ή η αμοξι-
κιλίνη. 
Οι ασθενείς με πρόσφατη λοίμωξη του 

αναπνευστικού, όπως ο RSV, θεωρούνται 
μεταξύ των ανθρώπων που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο για στρεπτόκοκκο Α. 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ
Η Δρ Geneviève Bergeron, ιατρός για 

έκτακτες ανάγκες υγείας και μολυσματι-
κές ασθένειες στη δημόσια υγεία του Μό-
ντρεαλ, είπε ότι δεν είναι σαφές γιατί η 
αύξηση των κρουσμάτων συμβαίνει τώρα, 
αλλά υπάρχουν ορισμένες θεωρίες που 
μπορούν να βοηθήσουν στην εξήγηση.
«Ορισμένες υποθέσεις σε αυτό το ση-

μείο έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι 
υπήρξε λιγότερη κοινωνική ανάμειξη τα 
τελευταία χρόνια με την πανδημία και 
τώρα βλέπουμε ομάδες παιδιών που εί-
χαν λιγότερη έκθεση σε ένα βακτήριο που 
είναι σχετικά κοινό», είπε σε συνέντευξή 
της την Παρασκευή 16/12.

Ένας άλλος πιθανός λόγος θα μπορούσε 
να σχετίζεται με την πρώιμη από το συνη-
θισμένο εποχή της γρίπης που πλήττει την 
κοινότητα, καθώς η γρίπη αυξάνει τον κίν-
δυνο να υπάρξουν βακτηριακές λοιμώξεις 
ως επιπλοκή, συμπεριλαμβανομένης της 
ομάδας στρεπτόκοκκου Α.

Η ειδοποίηση που εκδόθηκε την Παρα-
σκευή 16/12 από αξιωματούχους δημόσι-
ας υγείας, προοριζόταν για τους κλινικούς 
γιατρούς να είναι σε επιφυλακή, αλλά οι 
γονείς μπορούν επίσης να λάβουν ορι-
σμένα μέτρα για να προστατεύσουν τα 
παιδιά τους. Δύο βασικά μέτρα που πρέ-
πει να ακολουθηθούν είναι η παραμονή 

στο σπίτι όταν αισθάνεστε άρρωστοι και 
η ενημέρωση των εμβολιασμών ρουτίνας, 
ειδικά για τη γρίπη και την ανεμοβλογιά, 
είπε η Μπερτζερόν. Στην περίπτωση της 
ανεμοβλογιάς, οι δερματικές βλάβες μπο-
ρεί να είναι σημείο εισόδου για τα βακτή-
ρια να προκαλέσουν μόλυνση.
«Το να είμαστε ενημερωμένοι με τον 

εμβολιασμό είναι πραγματικά το καλύ-
τερο πράγμα που μπορούν να κάνουν οι 
άνθρωποι για να είναι στην καλύτερη δυ-
νατή φόρμα και να προλάβουν τις ασθέ-
νειες», είπε.

Εάν οι γονείς παρατηρήσουν πυρετό, 
έντονους μυϊκούς πόνους, ερυθρότητα ή 
πόνο που σχετίζεται με τραύμα ή λοίμωξη 
του δέρματος ή σοβαρό πονόλαιμο στα 
παιδιά τους, αυτά είναι συμπτώματα που 
πρέπει να αξιολογηθούν από έναν επαγ-
γελματία υγείας που μπορεί να λάβει 
δείγματα και να συνταγογραφήσει αντιβι-
οτικά, εάν χρειάζεται.

Οι γονείς που αναζητούν επιλογές υγει-
ονομικής περίθαλψης μπορούν να καλέ-
σουν την τηλεφωνική γραμμή 811 Info-
Santé. 

Του Δημήτρη Ηλία
Local Journalism Initiative Reporter for Ta NEA
dimitri@newsfirst.ca
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Courtier immobilier agréé
immopeterk@gmail.com
www.eliteimmobilierpk.com

Suivez-moi sur Facebook et Instagram

Peter Kavouras
C 514 941 4321

SINCE 20021142, boul. Marcel-Laurin 
Ville Saint-Laurent, QC  H4R 1J7

Καλά Χριστούγεννα 
και Ευτυχισμένος  

ο Καινούργιος 
Χρόνος!

Si votre proprieté est déja inscrite avec un autre courtier, veuillez référer cette offre à un(e) ami(e). If your property is already listed with another broker, please refer this offer to a friend.

Diane 
Basciano
Courtier immobilier
C 514-497-6255

Waffa 
Al-Batniji
Courtier immobilier
C 514-816-3537

Houda 
Manshad
Courtier immobilier résidentiel
C 514-928-0027

Christina 
Maroudas
Courtier immobilier résidentiel
C 514-717-1248

Shane 
Fernandez Inc.
Courtier immobilier
résidentiel & commercial
C 514-951-0170

Irene 
Kavouras
Courtier immobilier
C 514-887-7077

Nada 
Srour
Courtier immobilier résidentiel
C 514-651-3639

Ari Malek
Courtier immobilier 
résidentiel
C 514-833-8388

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Οι βασικοί άξονες του ΣΥΡΙΖΑ για μια  
βιώσιμη και δίκαιη ψηφιακή μετάβαση 

Για «κυβερνητική αποτυχία» που απο-
τυπώνεται και στον κλάδο των Τεχνο-

λογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προ-
οδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, κατά 
την  παρέμβασή  του  στο  Athens  Digital 
Forum και πρόταξε  την ανάγκη να υπάρ-
ξει  επειγόντως  αλλαγή  πολιτικής  και 
ανακατεύθυνση  των πόρων  του  Ταμείου 
Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, με στόχο 
μια δίκαιη και συμπεριληπτική ψηφιακή 
μετάβαση.
«Είναι κοινή παραδοχή ότι ο κλάδος των 

Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών συνεισφέρει περίπου το 8% του ΑΕΠ 
της ελληνικής οικονομίας και απασχολεί 
χιλιάδες εργαζόμενους», σημείωσε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας, τονίζοντας ότι μετά και την 
περίοδο της πανδημίας, έχουν αναδειχθεί 
ακόμα περισσότερο οι δυνατότητες των 
ψηφιακών τεχνολογιών.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης επεσήμανε, ότι «η δυναμική πορεία 
του κλάδου έχει όλες τις προϋποθέσεις να 
συνεχιστεί στη χώρα μας, καθώς οι διαθέ-
σιμοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας είναι σημαντικοί και ανέρ-
χονται στο 20% του συνολικού προϋπολο-
γισμού, ενώ σημαντικοί είναι και οι πόροι 
του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027», προσθέτοντας 
πως πρόκειται για «μια σημαντική ευκαι-
ρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη». 

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι εκτός από τις 
«προοπτικές» για τις «δυνατότητες», η 
κατάσταση στην αγορά παρουσιάζει και 
«πολύ μεγάλες προκλήσεις», όπως η δυ-
σκολία των ελληνικών επιχειρήσεων να εν-

σωματώσουν τα ψηφιακά εργαλεία αλλά 
και η εξάρτηση των εταιρειών του κλάδου 
από τα έργα του Δημοσίου. Σε αυτό το 
πλαίσιο, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση 
για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης 
που επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας. 
«Η κρίση είναι εξωγενής αλλά όλες οι αρνη-
τικές πρωτιές της Ελλάδας δεν είναι παρά 
η αποτύπωση της κυβερνητικής αποτυχίας 
στην ασκούμενη πολιτική και κυρίως η σκό-
πιμη ανοχή της σε μια σειρά από αρνητικά 
φαινόμενα», είπε, αναφέροντας χαρακτη-
ριστικά «την αισχροκέρδεια, την επικρά-
τηση ολιγοπωλιακών συμφερόντων στη 
λειτουργία των αγορών, την αδιαφάνεια 
στην αξιοποίηση των δημόσιων πόρων και 
το έλλειμα δημόσιων πολιτικών με συμπε-
ριληπτικό πρόσημο και χαρακτήρα». 
«Επιτέλους, στην Ελλάδα οι αγορές πρέ-

πει να λειτουργήσουν σε όφελος όλων και 
το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει και να 
ρυθμίζει τις αγορές όπου παρατηρούνται 
φαινόμενα εναρμονισμένων πρακτικών» 
υπογράμμισε, συμπληρώνοντας πως «η 
διαφάνεια στην αξιοποίηση των δημόσιων 
πόρων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
μια υγιή οικονομία».
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε για 

ακόμα μία φορά τα «8,5 δισ. ευρώ σε απευ-
θείας αναθέσεις τα τελευταία δύο χρόνια», 
ενώ έκανε λόγο για «ξεκάθαρο αποκλεισμό 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 
τους ευρωπαϊκούς πόρους». 
«Μόλις 210 κατά κανόνα μεγάλες επιχει-

ρήσεις έχουν κάνει αίτηση με μέσο κόστος 
επενδυτικού σχεδίου 40 εκατ. ευρώ», ση-
μείωσε. 

«Γιατί ψηφιακή μετάβαση με δικαιοσύνη 
σημαίνει να μη μείνει πίσω κανείς. Αντιθέ-
τως, αυτό που προς ώρας διαμορφώνεται 
είναι ένα πλαίσιο απαγορευτικό, για να 
μπορέσει η πλειονότητα των επιχειρήσε-
ων στη χώρα μας να γευτεί τους καρπούς 
της ψηφιακής μετάβασης», πρόσθεσε, 
εξηγώντας πως γι’ αυτούς τους λόγους ο 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύτηκε για την «ανακα-
τεύθυνση των ευρωπαϊκών πόρων του 
Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ», 
αλλά και επιπλέον «αλλαγές που μόνο μια 
προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να φέρει», 
συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του 
παραγωγικού μοντέλου. Ωστόσο, δεν πα-
ρέλειψε να τονίσει τη σημασία της κυβερ-
νητικής συνέχειας στην ψηφιακή πολιτική, 
στη βάση της δουλειάς που έχει γίνει στο 
παρελθόν από όλες τις κυβερνήσεις. 

Εξάλλου, αναφέρθηκε στη σημασία του 
ρόλου του ιδιωτικού τομέα, «στην προ-
σπάθεια της παραγωγικής ανασυγκρότη-
σης στο πλαίσιο μιας ενιαίας στρατηγικής 
που θα έχει διαμορφωθεί με διάλογο και 
συμμετοχή όλων των παραγωγικών υπο-
κειμένων», επισημαίνοντας, μάλιστα, πως 
«ξένες επενδύσεις όπως αυτές που έχουν 
ανακοινωθεί για τα DATA CENTERS της 
Microsoft και της Amazon και οι οποίες 
συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων ερ-
γασίας και σέβονται τις ευρωπαϊκές προϋ-
ποθέσεις σε σχέση με το περιβάλλον», θα 
πρέπει να στηριχτούν. «Για εμάς, η ψη-
φιακή μετάβαση μπορεί -και πρέπει- να 
λειτουργήσει ανθρωποκεντρικά και προς 
όφελος της κοινωνίας, ώστε να βελτιώσει 
την ποιότητα της ζωής και της εργασίας των 

ανθρώπων», ξεκαθάρισε και συμπλήρωσε: 
«Πρέπει από τη μία να καρπωθούμε τα 
ευρείας κλίμακας οφέλη της τεχνολογικής 
προόδου σε όλο το φάσμα των κοινωνικών 
δραστηριοτήτων και από την άλλη η χρή-
ση τους να γίνει με τρόπο ελεγχόμενο και 
ασφαλή, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τους 
κινδύνους και τις αρνητικές συνέπειες για 
τα άτομα και την κοινωνία». 
«Γιατί για την προοδευτική σκέψη δε φτά-

νει να αναρωτιόμαστε τι είναι τεχνολογικά 
εφικτό αλλά κυρίως τι είναι κοινωνικά, πε-
ριβαλλοντικά και οικονομικά ωφέλιμο για 
το κοινωνικό σύνολο», υπογράμμισε.

Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τους οκτώ βασι-
κούς άξονες του σχεδίου της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης «για μια εναλλακτική και 
προοδευτική πολιτική βιώσιμης και συ-
μπεριληπτικής ανάπτυξης στον κλάδο των 
ΤΠΕ». Σε αυτό περιλαμβάνονται, η «αύ-
ξηση της εγχώριας παραγόμενης αξίας», 
μέσα από «την ανάπτυξη των ενδογενών 
δυνάμεων του κλάδου της Τεχνολογίας, 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και την 
«προώθηση προγραμμάτων βαριάς κατάρ-
τισης και επανεκπαίδευσης», τα «φορολο-
γικά και ασφαλιστικά κίνητρα για προσλή-
ψεις στον κλάδο ΤΠΕ», η «ολοκλήρωση 
μεγάλων έργων υποδομών», η «επιτάχυν-
ση της ψηφιακής μετάβασης στο Δημόσιο», 
η «συμπερίληψη των ΜμΕ στην ψηφιακή 
μετάβαση», η «δημιουργία δομών ψηφια-
κής υποστήριξης του πολίτη», η «επανακα-
τάρτιση εργαζομένων» και η «προστασία 
προσωπικών δεδομένων και κυβερνοα-
σφάλεια».

© efsyn.gr
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At your service since 1987!
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BEST PRICE GUARANTEE!

Final Sale 
on Wenger watches 

all at 50%

✥ Jewellers and watchmakers on site
✥ Exclusive creations
✥ Free estimate on all repairs.
✥ Evaluation Certificate

✥ Necklace restringing
✥ Watch water-resistance testing
✥ Repair of watches and old clocks
✥ And Much more!
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✥ Repair of watches and old clocks
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Στους αναγνώστες μας 
και στην εκλεκτή μας 

πελατεία  
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  
για τη συνεχή 

υποστήριξή σας.  
Ευχόμαστε Καλές Γιορτές,  

Καλά Χριστούγεννα, 
Ευτυχές, με Υγεία,  
Πρόοδο και Ειρήνη 

το 2023
Η επόμενη έκδοσή μας  θα 

κυκλοφορήσει την 
Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023

ΕΛΛΑΔΑ|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Γραφείο Προϋπολογισμού διαψεύδει την κυβέρνηση: 
Επανέρχονται τα δίδυμα ελλείμματα!
Θέτει ζήτημα λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών!

Ηχηρή προειδοποίηση απευθύνει το 
Γραφείο Προϋπολογισμού του Κρά-

τους στη Βουλή για την οικονομική πο-
λιτική της κυβέρνησης. Στην έκθεσή του 
για το τρίτο  τρίμηνο  του  2022, τονίζει 
ότι επανέρχονται τα  δίδυμα  ελλείματα 
που  έβαλαν  την  Ελλάδα  στα  μνημό-
νια, ενώ για πρώτη φορά κάνει έμμεση 
αναφορά στο σκάνδαλο των υποκλοπών, 
υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει η 
λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών 
στην οικονομία.
«Οι αισιόδοξες εκτιμήσεις για την πο-

ρεία του τουρισμού δεν απέδωσαν τα 
αναμενόμενα, ούτε σε όρους συνολικού 
ρυθμού μεγέθυνσης ούτε σε όρους βελ-
τίωσης του ισοζυγίου τρεχουσών συναλ-
λαγών. Η επιδείνωση του εξωτερικού 
τομέα, σε συνδυασμό με τη δημοσιονο-
μική επιβάρυνση της πανδημίας, σημα-
τοδοτεί την επιστροφή των λεγόμενων 
«δίδυμων» ελλειμμάτων της ελληνικής 
οικονομίας, δηλαδή του δημοσιονομικού 
ελλείμματος και τους ελλείμματος στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Ενώ 
το πρώτο είναι σε τροχιά εξισορρόπησης, 
αυτό δεν έχει προκαλέσει και εξισορρό-
πηση του δεύτερου, όπως θα συνέβαινε 
θεωρητικά. Χρειάζεται επομένως προσο-
χή στον εξωτερικό τομέα της οικονομίας 
προκειμένου να μην εξελιχθεί σε σοβαρή 
μακροοικονομική ανισορροπία», επιση-
μαίνει το Γραφείο Προϋπολογισμού.

Βασικός παράγοντας αβεβαιότητας 
αποτελεί και η πολιτική αποσταθερο-
ποίηση, αναφέρει το Γραφείο Προϋ-
πολογισμού. «Στις αβεβαιότητες για το 
σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης στις 
επερχόμενες εκλογές, πρέπει να προστε-
θεί η όξυνση της πολιτικής πόλωσης. Από 
την πλευρά μας, οφείλουμε να επιση-
μάνουμε τη σημασία των θεσμών στην 
οικονομική ανάπτυξη», τονίζει και συ-
νεχίζει: «ειδικότερα, η αποτελεσματική 

λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών 
παρέχει προστασία και αποτελεί μοχλό 
ενίσχυσης της εύρυθμης λειτουργίας της 
οικονομίας. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, 
η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η 
ελευθερία του Τύπου παρέχουν τις θε-
σμικές εγγυήσεις για τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ώστε να συνε-
χίζεται απρόσκοπτα η οικονομική δρα-
στηριότητα, τη δικαιότερη αναδιανομή 
του εισοδήματος, ώστε να διασφαλίζεται 

η πολιτική ομαλότητα και τη διαφάνεια 
και λογοδοσία στη διαχείριση του δημό-
σιου χρήματος, ώστε να επιτυγχάνεται η 
δημοσιονομική σταθερότητα. Το πολιτικό 
σύστημα θα πρέπει να έχει συνεχή στό-
χο τη συστηματική ενίσχυση των δημο-
κρατικών θεσμών ώστε να αποφευχθεί 
ενδεχόμενη υποβάθμιση της ποιότητας 
διακυβέρνησης και της εμπιστοσύνης 
στο κράτος δικαίου, κάτι που θα επέφε-
ρε αρνητικές οικονομικές συνέπειες μα-
κροχρόνια». 

Για την πορεία της οικονομίας το Γρα-
φείο Προϋπολογισμού εκτιμά ότι «μπαί-
νει σε φάση «ομαλής προσγείωσης» και 
αναμένουμε σημαντική επιβράδυνση της 
μεγέθυνσης τους επόμενους μήνες, εξαι-
τίας της αρνητικής επίδρασης του πλη-
θωρισμού στο πραγματικό διαθέσιμο ει-
σόδημα και την κατανάλωση, της υποχώ-
ρησης της οικονομικής δραστηριότητας 
στους κύριους εμπορικούς εταίρους, την 
άνοδο των επιτοκίων δανεισμού και την 
προβλεπόμενη άρση των περισσότερων 
δημοσιονομικών μέτρων στήριξης», υπο-
γραμμίζοντας ότι: «Οι αυξήσεις των επι-
τοκίων έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο 
ρυθμό μεγέθυνσης. Ο τραπεζικός δανει-
σμός καθίσταται ακριβότερος περιορί-
ζοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων 
αλλά και επιβαρύνοντας την εξυπηρέτη-
ση του χρέους, δημόσιου και ιδιωτικού».

© newsbreak.gr
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Η Διεύθυνση και το προσωπικό της εταιρείας  

ΤΑΞΊ CHAMPLAIN ΤΑΞΊ CHAMPLAIN 
Εύχεται σε όλη την ομογένεια 

 Καλές Γιορτές, Χαρούμενα Χριστούγεννα,  
Ευτύχες και Υγιές  το ΝΕΟ ΕΤΟΣ! 

Σας ευχαριστούμε ολόψυχα  
για την υποστήριξή σας 

  50 ΥΠΕΡΟΧΑ ΧΡΟΝΊΑ!50 ΥΠΕΡΟΧΑ ΧΡΟΝΊΑ!
ΧΡΟΝΊΑ ΠΟΛΛΑ!ΧΡΟΝΊΑ ΠΟΛΛΑ!

ΕΛΛΑΔΑ|ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο γρίφος των εκλογών
Όλα τα σενάρια και οι πιθανές ημερομηνίες • Ο χρόνος «τρέχει» και οι τελικές αποφάσεις  
για το πότε τελικά αυτές θα γίνουν θα ληφθούν το αργότερο μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου

Τα σενάρια  για  το  χρόνο  διεξαγωγής 
των  εκλογών  δίνουν  και  παίρνουν, 

παρόλο  που  το  Μέγαρο  Μαξίμου  τις 
τοποθετεί  από  την άνοιξη  του  2023  και 
μετά. 
Αυτό άλλωστε διατυπώνουν καθημερινά 

σε δηλώσεις τους στελέχη της κυβέρνη-
σης, με πιο πρόσφατες τις δηλώσεις -νω-
ρίτερα αυτή την εβδομάδα- του αναπλη-
ρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στ. Πέτσα, 
ο οποίος εκτίμησε ότι σύμφωνα με όσα 
έχει πει ο Πρωθυπουργός, οι εκλογές θα 
γίνουν την άνοιξη του 2023 και θα προκύ-
ψει αυτοδυναμία Μητσοτάκη, αλλά και 
του υπουργού Επικρατείας, Γ. Γεραπετρί-
τη, ο οποίος τόνισε πως «το αρνάκι στο 
χωριό θα το φάμε με ησυχία. Η αίσθησή 
μου είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν στην 
ολοκλήρωση της τετραετίας».

Ο χρόνος «τρέχει» και οι τελικές αποφά-
σεις για το πότε τελικά αυτές θα γίνουν 
θα ληφθούν το αργότερο μέχρι τις αρχές 
Φεβρουαρίου.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι και ο ίδιος ο 

πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, 
βρίσκεται σε φάση προγραμματισμού 
των επόμενων κινήσεων, κάτι που ενδε-
χομένως να αποκάλυψε προ ημερών με 
τη φράση του στην αίθουσα των κοινο-
βουλευτικών συντακτών, ενόψει εορτών, 
«στο βουνό παίρνονται οι αποφάσεις. Θα 
πάω στο Μέτσοβο. Έχουμε αποφάσεις να 
πάρουμε». Άλλωστε, δεν είναι λίγοι εκεί-
νοι που χαρακτηρίζουν προεκλογική την 
εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 

17/12 στη Βουλή για την επιδότηση του 
10% της αγοράς τροφίμων για κάθε νοικο-
κυριό για έξι μήνες, αρχής γενομένης από 
το Φεβρουάριο του 2023. Πρόκειται για 
ένα ακόμη κυβερνητικό μέτρο στην κατεύ-
θυνση της στήριξης της κοινωνίας, που θα 
λάβει «σάρκα και οστά» το 2023, μαζί με 
την αύξηση των συντάξεων, την κατάργη-
ση της εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά και 
της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού, 
που θα στηρίξει στο δρόμο προς τις κάλ-
πες τη ΝΔ.

Ήδη, τα κόμματα κινούνται σε ρυθμούς 
προεκλογικούς και εξετάζουν τις ημερο-
μηνίες που θα μπορούσαν να στηθούν οι 
κάλπες.

Ενδεικτική πάντως, είναι και η δήλωση 
δια στόματος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, 
Ανδρέα Λοβέρδου (στις 9/12) ότι ο πρώ-
τος γύρος των βουλευτικών εκλογών θα 
πραγματοποιηθεί είτε στις 2, είτε στις 9 
Απριλίου. Ωστόσο, μετά το σκάνδαλο δι-
αφθοράς στις Βρυξέλλες και την εμπλοκή 
σε αυτό της Εύας Καϊλή, τα σενάρια περί 
πρόωρων εκλογών αναζωπυρώθηκαν. Δεν 
είναι τυχαίο άλλωστε, ότι ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Α. Τσίπρας, σε πρόσφατη 
περιοδεία του στη Φθιώτιδα, ανέφερε 
ότι είναι πιθανό ο Κ. Μητσοτάκης να μην 
ανοίξει ξανά τη Βουλή, μετά την ψήφιση 
του προϋπολογισμού 2023 και να πάει σε 
πρόωρες εκλογές.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Με φόντο το δρόμο προς τις κάλπες, τα 

επιτελεία των κομμάτων σημειώνουν κρί-
σιμες ημερομηνίες, όχι όμως νωρίτερα 
από την πρώτη Κυριακή του Μαρτίου του 
2023. 

Ωστόσο, εάν το Μαξίμου αποφασίσει να 
κινηθεί σύντομα φέροντας πιο κοντά τις 
εκλογές, θα πρέπει να τις προκηρύξει μέ-
χρι τις 20/1/2023 και να διεξαχθούν στις 
19/2/2023, καθώς ακολουθεί η Κυριακής 
της Αποκριάς.

Στα σενάρια της συντόμευσης της προ-
σφυγής στις κάλπες, είναι αυτές να στη-
θούν στις 5/3/2023 και οι δεύτερες την 
Κυριακή των Βαΐων στις 9/4/2023.
Ακόμη μια πιθανή ημερομηνία διεξαγω-

γής τους είναι στις 26/3/2023. Επίσης, μια 
ακόμη ημερομηνία που φαίνεται να βρί-
σκεται στο τραπέζι των συζητήσεων είναι 
να γίνουν στις 2/4/2023, που είναι το επι-
κρατέστερο σενάριο, με τις δεύτερες κάλ-
πες σε αυτή την περίπτωση να στήνονται 
μετά το Πάσχα.
Πάντως, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, 

δε θα πρέπει να συμπέσουν με το Πάσχα 
και τις πανελλαδικές εξετάσεις των μα-
θητών της Γ΄ Λυκείου που θα ξεκινήσουν 
στις 2 Ιουνίου 2023.

Σε περίπτωση που τελικά στηθούν κάλ-
πες προς το τέλος της τετραετίας, τότε οι 
κρίσιμες ημερομηνίες είναι 30/4, 14/5 και 
21/5.

© primenews.press
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Καλά Χριστούγεννα,  
Καλή Χρονιά,  

με Υγεία, Αγάπη, 
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Τι κρύβεται πίσω  
από το QATAR-GATE

Μπορεί για μια ακόμη φορά η Ελ-
λάδα  να  βρίσκεται  στο  κέντρο 

αρνητικής  δημοσιότητας  με  αφορμή 
την υπόθεση της ευρωβουλευτού Εύας 
Καϊλή και  των «μαύρων» συναλλαγών 
με  το  Κατάρ,  όμως  η  διαφθορά  στην 
καρδιά  της  ΕΕ,  που απασχολεί  την  πα-
γκόσμια δημοσιότητα, δεν είναι ελληνι-
κό πρόβλημα. 

Ζαχαρίας Μίχας* 
© slpress.gr

Ο ερασιτεχνικός τρόπος του κυκλώμα-
τος, στο οποίο συμμετείχε η Καϊλή, με τα 
χρήματα σε σακούλες, έχει δευτερεύου-
σα σημασία, εάν ισχύει η ερμηνεία ότι 
βρισκόμαστε ενώπιον ενός ευρύτερου 
γεωπολιτικού ζητήματος. Σ’ αυτή την πε-
ρίπτωση, όλα όσα γνωρίζουμε και όσα 
ενδεχομένως πληροφορηθούμε προσε-
χώς, δε θα είναι τίποτα περισσότερο από 
πρόσχημα που αξιοποιήθηκε με απώτε-
ρο στόχο τον έλεγχο του παιχνιδιού στις 
Βρυξέλλες. Άρα η διαφάνεια και η κά-
θαρση, που λειτουργούν ως ανάγκη, εν 
προκειμένω ίσως αποτέλεσαν μέσο εξυ-
πηρέτησης γεωπολιτικού σκοπού. 
Είναι κανόνας η πληροφορία να απο-

θηκεύεται για να χρησιμοποιηθεί όταν 
αποφασιστεί. Και οι πληροφορίες στο 
διεθνές περιβάλλον συλλέγονται με τις 
γνωστές διαδικασίες.
Οι Βρυξέλλες ακολούθησαν τα χνάρια 

της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τη συνήθη 
αποστροφή στη συζήτηση για το πολιτι-
κό σύστημα των ΗΠΑ, αυτό «αρέσκεται 
να επηρεάζεται». Το λόμπινγκ είναι νό-
μιμη και καταγεγραμμένη δραστηριότη-
τα. Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις 
ακολουθεί και μη νόμιμες οδούς, χρησι-
μοποιώντας το χρηματισμό για την επί-
τευξη των στόχων του και στην Ουάσι-
γκτον και στις Βρυξέλλες.
Θα θυμούνται οι περισσότεροι και τις 

περιπέτειες του στρατηγού Μάικ Φλιν με 
το τουρκικό λόμπι στις ΗΠΑ. Υπενθυμίζε-
ται, ότι ο εν λόγω ήταν η πρώτη επιλογή 
του προέδρου Τραμπ για τη θέση του 
Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας. 
Ο Φλιν έλαβε σημαντικό «δωράκι» μι-

σού εκατομμυρίου δολαρίων για να εξυ-
πηρετήσει την επιδίωξη του Ερντογάν να 
εκδοθεί στην Τουρκία ο ιμάμης Γκιουλέν. 
Το ποσό δεν εντοπίστηκε σε κάποια βα-
λίτσα, ή κρυμμένο σε σπίτι. Εντοπίστηκε 
στο λογαριασμό εταιρίας του γιου του.

Στην Ευρώπη, είναι γνωστό ότι σε πα-
ρόμοιες δραστηριότητες έχουν εμπλακεί 
και άλλα καθεστώτα, όπως για παρά-
δειγμα αυτό του «αδερφού» του Ερντο-
γάν, του Αζέρου πρόεδρου Αλίγιεφ. 
Ψίθυροι ακούγονται πλέον και για τους 

Κινέζους. Πάντα υπό την προϋπόθεση 
ότι το κίνητρο των αποκαλύψεων είναι 
γεωπολιτικό, ουδείς γνωρίζει που θα 
σταματήσει το γαϊτανάκι των αποκαλύ-
ψεων. Είναι πάντως ενδεικτικό ότι όλοι 
μιλούν πως το σκάνδαλο Καϊλή είναι 
μόνο η κορυφή του παγόβουνου…

ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ…
Τέτοιες πρακτικές δεν είναι πρωτο-

φανείς στην ΕΕ. Είναι κοινό μυστικό ότι 
λαμβάνουν χώρα χρηματισμοί κοινοτι-
κών αξιωματούχων, με σκοπό την εξυπη-
ρέτηση κυρίως εταιρικών συμφερόντων. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το λό-

μπινγκ υπέρ του Κατάρ, ομολογουμένως 
χοντροκομμένο, μετατράπηκε την κατάλ-
ληλη στιγμή σε όπλο. 
Το ερώτημα που παραμένει είναι ποιος 

το όπλισε και γιατί. Επισήμως, δε θα 
αποκαλυφθεί τίποτα.

Στα δημοσιογραφικά γραφεία ήταν 
γνωστή στο επίπεδο της φημολογίας η 
εκτός των νόμιμων ορίων δράση διαφό-
ρων εταιριών λόμπινγκ στις Βρυξέλλες. 
Χρηματοδοτούνται συνέδρια και άλλες 

δράσεις, με στόχο τη βελτίωση της δη-
μόσιας εικόνας μίας χώρας, ή μεγάλης 
εταιρίας που πληρώνει, συχνότερα για 
την επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου 
στόχου, όχι γενικά για βελτίωση της δη-
μόσιας εικόνας. Είναι, λοιπόν, σχεδόν 
κανόνας, τα δείπνα που οργανώνουν λο-
μπίστες με Επίτροπους, υψηλόβαθμους 
υπηρεσιακούς παράγοντες της Κομισιόν 
και βέβαια ευρωβουλευτές.
Αυτά δεν είναι παράνομα, αλλά είναι 

παράνομος ο χρηματισμός ή η κάθε εί-
δους δωροληψία. Οι βελγικές αρχές από 
κάπου έλαβαν πληροφορίες για παρά-
νομη δράση ευρωβουλευτών, τις οποίες 
δεν μπορούσαν να αγνοήσουν, οπότε 
κινητοποιήθηκαν. Όπως προαναφέρθη-
κε, όποιος έδωσε τις πληροφορίες, πι-
θανότατα δεν ενδιαφερόταν να καταπο-
λεμήσει τη διαφθορά στην ΕΕ, αλλά να 
τη χρησιμοποιήσει. Όταν περνούν δεκα-
ετίες με ένα σύστημα διαφθοράς σε λει-
τουργία, πολλά τείνουν να θεωρούνται 
φυσιολογικά. Ως αποτέλεσμα, τα μέτρα 
ασφαλείας που λαμβάνουν οι εμπλεκό-
μενοι χαλαρώνουν.

ΠΟΙΟΙ ΕΡΙΞΑΝ ΤΗ ΣΠΙΘΑ;
Ποιοι έριξαν τη σπίθα όμως για να ανά-

ψει η φωτιά; Μια ερμηνεία επιχείρη-
σε να συνδέσει την εξέλιξη με τη 15ετή 
συμφωνία Γερμανίας – Κατάρ για την 
προμήθεια σε ετήσια βάση δύο εκατομ-
μυρίων τόνων υγροποιημένου φυσικού 
αερίου. Η ερμηνεία χωλαίνει, εκτός των 
άλλων και λόγω της συμμετοχής της αμε-
ρικανικής Conoco Phillips στη συμφωνία. 
Η ενέργεια είναι καθοριστική μεν, αλλά 
πάντα υπό-ενότητα του γεωπολιτικού 
ανταγωνισμού.

Η οριστικοποίηση του ελέγχου της Ευ-
ρώπης από τις ΗΠΑ μοιάζει σε αυτή τη 
φάση αρκετά πειστική, ως δυνητική ερ-
μηνεία. Ίσως, η εξέλιξη συνδέεται με τις 
αιτίες του πολέμου στην Ουκρανία, ιδί-
ως στο σκέλος που αφορά το γεωπολιτι-
κό έλεγχο της Γηραιάς Ηπείρου. 

Εξ’ ου και η υποψία για εμπλοκή των 
Αμερικανών. Ελλείψει αποδείξεων, 
όμως, πρέπει να παρακολουθήσουμε τις 
εξελίξεις, αναζητώντας στοιχεία που εν-
δεχομένως θα συμπληρώσουν την εικό-
να, επιβεβαιώνοντας ή διαψεύδοντας το 
εν λόγω σενάριο.

Πέραν της Κίνας και της Ρωσίας, που 
θα ήταν προφανείς στόχοι (σ.σ. οι Ρώσοι 
έχουν αυτή τη στιγμή εξουδετερωθεί), 
ενδιαφέρον έχει ενδεχόμενη ομαδική 
δράση των Κατάρ – Τουρκίας – Αζερμπα-
ϊτζάν ως ομάδας, στην πρωτεύουσα της 
Ενωμένης Ευρώπης. Άπαντες οι εμπλε-
κόμενοι, σε κρατικό και ατομικό επίπεδο, 
θα λάβουν τα μηνύματά τους για το νέο 
πλαίσιο του παιχνιδιού. Εάν όντως το με-
γάλο διακύβευμα είναι ο γεωπολιτικός 
έλεγχος της Ευρώπης…

*Ο Ζαχαρίας Μίχας είναι συνιδρυτής και δι-
ευθυντής Μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσε-
ων Ασφάλειας  και Άμυνας  (ΙΑΑΑ/ISDA). Δι-
αθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στις Στρατηγικές 
Σπουδές (MSc.Econ in Strategic Studies) από 
το  τμήμα  Διεθνούς  Πολιτικής  του  Πανεπι-
στημίου της Ουαλίας. Το πρώτο του πτυχίο 
είναι  από  το  τμήμα  Πολιτικών  Επιστημών 
και  Διεθνών  Σπουδών  του  Παντείου  Πανε-
πιστημίου. Ειδικεύεται σε θέματα στρατηγι-
κής,  πληροφοριών  και  ασχολείται  με  ζητή-
ματα διεθνούς ασφαλείας.
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Οι ιδιοκτήτες και το προσωπικό του

εύχoνται στην πολυπληθή πελατεία τoυς  
και σε ολόκληρη την Ελληνική Παροικία

Καλά ΧριστούγενναΚαλά Χριστούγεννα
Καλή ΧρονιάΚαλή Χρονιά

AUTHENTIC GREEK DAIRY PRODUCTS
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Comptable professionnel agrée
Chartered professional Accountant

info@alevras.ca Tel.: 450-688-8686 | Fax: 450-688-5638
657 boul. Curé-Labelle | Suite 290 | Laval QC,  H7V 2T8

Andreas Alevras, CCPPAA

Ευχόμαστε στους φίλους, πελάτες 
και στην Ελληνική Ομογένεια 
Χαρούμενα Χριστούγεννα και 

Ευτυχισμένο με Υγεία, 
Ειρήνη και Πρόοδο  

το 2023!

ΕΛΛΑΔΑ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματία: Χαμηλές προσδοκίες με Τουρκία
Τι σηματοδοτεί η συνάντηση Μπούρα, Καλίν και Πλέτνερ στις Βρυξέλλες • Προσπάθεια να επανενεργοποιηθούν οι δίαυλοι 
επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, με τη βοήθεια του Βερολίνου • Δύσκολο να προχωρήσουν τα ΜΟΕ

Η τριμερής  συνάντηση  που  πραγμα-
τοποιήθηκε  την  Παρασκευή  16/12 

στις Βρυξέλλες, λίγο μετά τη Σύνοδο Κο-
ρυφής,  ανάμεσα  στους  διπλωματικούς 
συμβούλους των ηγετών Ελλάδας, Τουρ-
κίας και Γερμανίας, είχε βασικό στόχο να 
δημιουργηθούν  για ακόμη μια φορά οι 
συνθήκες  για περισσότερους και ποιοτι-
κότερους διαύλους επικοινωνίας. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αν και δεν έχουν κοινοποιηθεί λεπτομέ-
ρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεων 
ανάμεσα στους τρεις διπλωματικούς συμ-
βούλους των Κυριάκου Μητσοτάκη, Ταγίπ 
Ερντογάν και Ολαφ Σολτς (Αννα-Μαρία 
Μπούρα, Ιμπραχίμ Καλίν και Γενς Πλέτνερ 
αντίστοιχα), καθίσταται σαφές ότι οι δίαυ-
λοι που υφίστανται και είναι δυνατόν να 
ανοίξουν ξανά, είναι οι εξής:
• Ο πρώτος είναι η διαδικασία των δι-

ερευνητικών επαφών, ο 64ος γύρος των 
οποίων διενεργήθηκε τον περασμένο 
Φεβρουάριο στην Αθήνα. Θεωρητικά ο 
επόμενος πρέπει να γίνει στην Άγκυρα. Σε 
λίγες ημέρες, με το νέο έτος, φθάνει στην 
Αθήνα ο νέος πρέσβης της Τουρκίας, Τσα-
γατάι Ερτσιγές, ο οποίος αποτελούσε ση-
μαντικό συστατικό στοιχείο της τουρκικής 
διπλωματικής αποστολής και αποτελεί 
άριστο γνώστη των ελληνοτουρκικών δι-
αφορών.
• Ο δεύτερος δίαυλος, τον οποίο οι Τούρ-

κοι θεωρούν σημαντικό, είναι εκείνος 

των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης 
(ΜΟΕ) σε επίπεδο υπουργείων Εθνικής 
Άμυνας. Ο τελευταίος γύρος έγινε μέσω 
τηλεδιάσκεψης το Μάιο του 2021 με ελά-
χιστη έως μηδενική πρόοδο, ακριβώς δι-
ότι περιστρέφεται γύρω από πολύ συγκε-
κριμένα ζητήματα. Εν ολίγοις, εάν βασικό 
στοιχείο των ΜΟΕ είναι το μορατόριουμ 
ασκήσεων στο Αιγαίο και πραγματοποι-
ούνται τακτικά υπέρ-πτήσεις, τότε η αξία 
των ΜΟΕ εκ των πραγμάτων απομειώνε-
ται.
• Ο τρίτος δίαυλος, ο οποίος είναι και ο 

μοναδικός που λειτουργεί, είναι εκείνος 
ανάμεσα στους υπουργούς Εθνικής Άμυ-
νας, Νίκο Παναγιωτόπουλο και Χουλουσί 
Ακάρ.
• Ο τέταρτος δίαυλος είναι εκείνος που 

υφίσταται σε επίπεδο ΝΑΤΟ, μέσω του 
αποκαλούμενου «μηχανισμού απεμπλο-
κής» τον οποίο συγκρότησε ο γ.γ. του Βο-
ρειοατλαντικού Συμφώνου εν μέσω της 
κρίσης του «Ορούτς Ρέις» τον Αύγουστο 
του 2020. Πρόκειται για ένα μηχανισμό 
ο οποίος δεν αναγνωρίζεται ως δίαυλος 
από την Αθήνα, καθώς δεν ξεφεύγει από 
τα όρια του ΝΑΤΟ, ενώ η Άγκυρα τον περι-
γράφει ως τύπο τεχνικών συζητήσεων.
Η τυπολογία των συναντήσεων των τρι-

ών «διπλωματικών συμβούλων», όπως 
αυτή που πραγματοποιήθηκε στις Βρυ-
ξέλλες, αποτελεί τη γερμανική προσπά-
θεια στη διαχείριση των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων. Εάν αυτή καταλήξει σε κάποιες 
επαφές, οι οποίες θα οδηγήσουν σε συ-
ναντήσεις σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο 

(δηλαδή σε επίπεδο ηγετών) μένει να φα-
νεί, με την Ελλάδα να μην είναι αρνητική, 
αλλά να αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο 
είναι το εγχείρημα λόγω της στάσης της 
Τουρκίας.

Ο ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Από το Βελιγράδι όπου βρέθηκε τη Δευ-

τέρα 19/12, πάντως, ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι «ο ανα-
θεωρητισμός, οι νέο-οθωμανικές βλέψεις 
και οι απειλές πολέμου, είναι κάτι που η 
Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει καθημερι-
νά, στο παράλογο αφήγημα της Τουρκί-
ας». Και πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα θα συ-
νεχίσει να υπερασπίζεται την κυριαρχία 
και τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο 
πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του δι-
εθνούς δικαίου της θάλασσας. Και δε θα 
είμαστε φειδωλοί στη χρήση των νόμιμων 

μέσων για να υπερασπιστούμε αυτά τα 
δικαιώματα».

Παράλληλα, ο κ. Ερντογάν συνέχισε τις 
προηγούμενες ημέρες την ακραία ρητο-
ρική, υποστηρίζοντας τον ισχυρισμό της 
παρενόχλησης τουρκικών αεροσκαφών 
από ελληνικά μαχητικά. «Χθες ή σήμερα 
στο Αιγαίο και πάλι έκαναν κάποιες τρέ-
λες. Βέβαια και οι δικοί μας έκαναν αυτό 
που πρέπει. E, μην το κάνεις. Κάτσε ήσυ-
χα. Μην τα βάζεις με μας», είπε ο κ. Ερ-
ντογάν, ο οποίος ενεπλάκη σε διάλογο με 
κάποιους από τους νέους ακροατές του 
σε εκδήλωση της κομματικής νεολαίας 
του ΑΚΡ και πρόσθεσε ότι «με νέους όπως 
εσένα, εμείς δείξαμε και θα δείξουμε σε 
κάποιους πως ήρθαμε και θα έρθουμε 
μια νύχτα ξαφνικά!». Επιπλέον είπε ότι η 
Τουρκία θα φτιάξει και βαλλιστικό πύραυ-
λο με βεληνεκές 1.000 χιλιόμετρα.

«Η Ελλάδα θα «Η Ελλάδα θα 
συνεχίσει να συνεχίσει να 

υπερασπίζεται την υπερασπίζεται την 
κυριαρχία και τα κυριαρχία και τα 

κυριαρχικά της κυριαρχικά της 
δικαιώματα στο δικαιώματα στο 

πλαίσιο του διεθνούς πλαίσιο του διεθνούς 
δικαίου και του δικαίου και του 

διεθνούς δικαίου της διεθνούς δικαίου της 
θάλασσας», ανέφερε θάλασσας», ανέφερε 

ο κ. Δένδιας κατά τη ο κ. Δένδιας κατά τη 
συνάντησή του στο συνάντησή του στο 

Βελιγράδι (19/12) Βελιγράδι (19/12) 
με τον υπουργό με τον υπουργό 
Εξωτερικών της Εξωτερικών της 
Σερβίας, Ιβιτσα Σερβίας, Ιβιτσα 

ΝτάτσιτςΝτάτσιτς
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Χαρούμενα Χριστούγεννα
Ευτυχές με Υγεία το 2023!

Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
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6692 Avenue du Parc, Montréal, Qc H2V 4H9 (μέσα στην PARK PLAZA)

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

Σας πληροφορούμε
ότι από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης -

μειώνουμε το κόστος μεταφοράς μιάς μεγάλης βαλίτσας,
ανεξαρτήτως βάρους, ή ενός μεσαίου χαρτοκιβωτίου

από το Μόντρεαλ στην Αθήνα σε μόνο $50.00.

Είναι ένας τρόπος να δείξουμε την κοινωνική μας αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μας
στην Ελλάδα που πλήττονται σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά η πατρίδα μας.

Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
το αυτοκίνητό σας από Καναδά στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στον Καναδά.
Απαράμιλλες τιμές, άψογη εξυπηρέτηση, 35 χρόνια πείρα.

Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως βάρους.
Και όπως πάντα, σας μεταφέρουμε το λάδι σας από το χωριό σας στην Ελλάδα
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
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Οι κατά σύστημα σφαγείς Τούρκοι  
επικαλούνται την Τριπολιτσά!
Ασφαλώς  οι  Τούρκοι  γνωρίζουν  ότι 

δεν  υφίσταται  καν  θέμα  προσφυ-
γής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για 
τη σφαγή της Τριπολιτσάς το Σεπτέμβριο 
του 1821. Νομικά η όλη συζήτηση για την 
Τριπολιτσά είναι ανυπόστατη. 

Μελέτης Μελετόπουλος* 
© slpress.gr

Άλλωστε, εάν οι Τούρκοι ήταν σε θέση 
να κινήσουν μία τέτοια διαδικασία, θα δι-
ακινδύνευαν να υποστούν δεκάδες αντί-
στοιχες προσφυγές από διάφορα κράτη 
(ελληνικό, αρμενικό, ιρακινού Κουρδι-
στάν), συλλόγους Ποντίων, Κυπρίων, Ασ-
σύριων, Κούρδων κλπ. για πολύ πιο πρό-
σφατες και πολύ μαζικότερες σφαγές και 
μάλιστα γενοκτονίες με εκατομμύρια θύ-
ματα. Με κορυφαία αυτή του 1922.
Οι Τούρκοι ασφαλώς δεν πρωτοτύπη-

σαν στο ζήτημα της Τριπολιτσάς. Εδώ και 
δεκαετίες, η νεοελληνική «προοδευτική 
διανόηση» και διάφοροι εγχώριοι πανε-
πιστημιακοί έχουν αναδείξει αυτοενοχικά 
τη σφαγή των Τούρκων της Τριπολιτσάς 
ως το μέγα ζήτημα της Επανάστασης. 

Σιωπούν βεβαίως για τις σφαγές των Ελ-
λήνων στην Κωνσταντινούπολη και στη 
Σμύρνη με την έναρξη της Επανάστασης, 
που έλαβαν χώρα πολύ πριν απελευθε-
ρωθεί η Τριπολιτσά. Επίσης σιωπούν για 
το γεγονός, ότι οι Τούρκοι της Τριπολι-
τσάς ήταν εισβολείς και κατακτητές και οι 
Έλληνες πολεμούσαν για την ελευθερία 
τους, την οποία ήταν υποχρεωμένοι να δι-

εκδικήσουν με τα όπλα. Ούτε κανείς από 
τους ημέτερους ανθρωπιστικά ευαίσθη-
τους επιστήμονες κάθισε να μελετήσει τα 
γεγονότα για να πληροφορηθεί ότι στους 
Τούρκους πολιορκημένους της Τριπολι-
τσάς προσεφέρθη η δυνατότητα αναίμα-
κτης αποχώρησης, την οποία αυτοί αλα-
ζονικά απέρριψαν, διότι δε δέχονταν να 
κάνουν συμβιβασμό με τους πρώην ρα-
γιάδες. Αυτά όλα όμως δεν αναφέρονται, 
διότι το πρόβλημα είναι να προσαρμό-
σουμε τα γεγονότα στις εθνομηδενιστικές 
ιδεοληψίες μας.

ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑ: «ΣΦΑΖΟΝΤΑΣ»  
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Έλληνες επιστήμονες, αντιθέτως, που 
τόλμησαν να μιλήσουν για την ποντιακή 

γενοκτονία, για θηριωδίες των Τούρκων 
κλπ., κατηγορήθηκαν από την ημετέρα 
προοδευτική διανόηση ως «εθνικιστές» 
και «ακραίοι». 

Η ελληνική πλευρά παραιτήθηκε ουσι-
αστικά από την ανάδειξη της ποντιακής 
και μικρασιατικής γενοκτονίας και όλων 
των άλλων τεραστίων διαστάσεων σφα-
γών στη Χίο, στα Ψαρά, στην Κάσο, την 
εκστρατεία του Ιμπραήμ, που λόγω της 
στρατιωτικής αποτυχίας του επιδόθηκε 
σε επιχείρηση γενικευμένης εξόντωσης 
του άμαχου πληθυσμού, αλλά και προη-
γουμένως στα Ορλωφικά, όταν τουρκο-
αλβανικές ορδές εξανδραπόδισαν σχεδόν 
το σύνολο του πληθυσμού της Πελοπον-
νήσου.

Επίσης δεν έγινε καμία προσπάθεια από 

το ελληνικό κράτος και την ελληνική ιντε-
λιγκέντσια να προβληθεί η αποδόμηση 
του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης 
στα Σεπτεμβριανά του 1955 και η φρικα-
λέα τουρκική εισβολή στην Κύπρο. 
Ενώ όποιος ανέφερε τους 1.619 Ελληνο-

κύπριους αγνοούμενους, κατατασσόταν 
αυτομάτως στην εξωτική κατηγορία των 
σωβινιστών, εθνικιστών κλπ.

Η πραγματική αιτία της έγερσης θέμα-
τος Τριπολιτσάς από τουρκικής πλευράς, 
είναι η εισροή νέας καύσιμης ύλης στον 
τουρκικό φανατισμό, η προσπάθεια συμ-
ψηφισμού των τουρκικών θηριωδιών, με 
υποτιθέμενες ελληνικές, και η ενοχοποίη-
ση των Ελλήνων για «εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας». 

Αυτά ασφαλώς δεν πρόκειται να μετα-
βάλουν τη βάρβαρη όψη της σύγχρονης 
Τουρκίας και το παρελθόν τριών γενοκτο-
νιών που τη συνοδεύει.

Αλλά έχουν σημασία ως μηχανισμός 
προετοιμασίας της τουρκικής κοινής γνώ-
μης, για μία ολομέτωπη σύγκρουση με την 
Ελλάδα, εν όψει της οποίας ανασύρονται 
διάφορα γεγονότα από τη συγκρουσιακή 
ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. 

Ασφαλώς ένα απονενοημένο τουρκικό 
διάβημα, που θα ανοίξει την πόρτα του 
φρενοκομείου, θα είναι η έσχατη πλάνη 
του Ερντογάν.

*O Μελέτης Η. Μελετόπουλος είναι Διδάκτωρ 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου της Γενεύης
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baklava mixtebaklava mixte
petit-fourpetit-four

gigotgigot
D’agneauD’agneau

Servi avec 3 kg Servi avec 3 kg 
de riz, légumes de riz, légumes 
grillés et sauce.grillés et sauce.

Servi avec 3 kg Servi avec 3 kg 
de riz, légumes de riz, légumes 
grillés et sauce.grillés et sauce.
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3262, St.Martin O., Laval, QC  H7T 1A1 • 450-688-2258

BEST BAGELS IN TOWN • BAGELS MADE FRESH DAILY • IN BUSINESS SINCE 1995

Καλά Χριστούγεννα,  
με Υγεία, Αλληλεγγύη 

και Αγάπη!  
Καλοτάξιδο το 2023!

Πώς τα «γεράκια» του στρατού  
προστατεύουν την Αττική
«Εκπαιδευόμαστε  όπως  θα  πο-

λεμήσουμε.  Η  αντιαεροπορική 
προστασία  της  Αττικής  είναι  πλήρης. 
Όλοι οι εχθρικοί στόχοι κλειδώνονται και 
εξουδετερώνονται»,  αναφέρουν  στην 
κάμερα  της  «Ζούγκλας»  τα  στελέχη  της 
180 μοίρας  Κατευθυνόμενων Βλημάτων 
«HAWK» στο Καπανδρίτι.

Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης
Παραγωγή: Zougla.gr 2022

Ο φακός της ηλεκτρονικής μας εφημερί-
δας επισκέφθηκε τη διοίκηση της Μοίρας 
αλλά και πυροβολαρχίες εντός της Αττικής, 
προκειμένου να καταγράψει από κοντά 
την απαιτητική εκπαίδευση αλλά και την 
ετοιμότητα του αντιαεροπορικού πυρο-
βολικού, την ώρα που η Τουρκία εκτοξεύ-
ει συνεχώς απειλές, διαμηνύοντας πως θα 
βάλει με βαλλιστικό πύραυλο ο οποίος θα 
φτάσει μέχρι την Αθήνα.
«Τα αντιαεροπορικά συστήματα ΗΑWK 

προστατεύουν κρίσιμες περιοχές της ελ-

ληνικής επικράτειας. Η 180 Μοίρα έχει 
ευθύνη για την “ομπρέλα” της αντιαερο-
πορικής προστασίας σε Αττική, Βοιωτία 
και Εύβοια μαζί με τα συστήματα PATRIOT 
της Πολεμικής Αεροπορίας», λέει  ο διοι-
κητής της Μοίρας, Αντισυνταγματάρχης 
Ιάκωβος Σέργης (φωτ. αριστερά) και προ-
σθέτει: «Όλα τα Ελληνικά αντιαεροπορικά 
συστήματα HAWK έχουν εκσυγχρονιστεί 
σε επίπεδο PHASE 3. Σκοπός της Μοίρας 
HΑWK είναι η πλήρης αντιαεροπορική 
προστασία των περιοχών ευθύνης της, σε 
συνεργασία με τις υπόλοιπες δυνάμεις 
αεράμυνας, με βλήματα εδάφους – αέ-
ρος. Ο πύραυλος μπορεί να πλήξει στόχο 
σε εμβέλεια 42 χιλιομέτρων και να τον κα-
ταστρέψει».

Σήμερα οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν 
42 συστήματα HAWK τα οποία συγκρο-
τούν δύο Μοίρες (την 180 και την 181) με 
επτά Πυροβολαρχίες συνολικά. Οι πυρο-
βολαρχίες βρίσκονται σε ετοιμότητα 24 
ώρες το 24ωρο ενώ τα στελέχη είναι έτοι-
μα για βολή κατά του εχθρικού στόχου 
«battle station» μέσα σε λίγα λεπτά από 
το συναγερμό «Blazing Skies». Όπως ανα-
φέρουν στη «Ζούγκλα» τα στελέχη, «η εκ-
παίδευση του προσωπικού στο Καπανδρί-
τι Αττικής είναι συνεχής και αξιολογείται».
«Οι πύραυλοι μπορούν να πλήξουν 

εχθρικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, βαλλι-
στικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα 
αεροσκάφη. Η αποστολή των συστημά-
των είναι η προστασία κυρίως των στρα-

τηγικών στόχων», προσθέτουν.
«Η διοίκηση της πυροβολαρχίας κατά την 

επιχείρηση εξάλειψης του εχθρικού στό-
χου βρίσκεται σε επικοινωνία και με την 
Πολεμική Αεροπορία», τονίζουν χαρακτη-
ριστικά.
Αν και η ονομασία του συστήματος 

φαίνεται ότι προέρχεται από το γεράκι 
(HAWK), στην πραγματικότητα προκύπτει 
από τα αρχικά «Homing All the Way Killer».

Σημειώνεται πως το 2021 για πρώτη 
φορά εκτελέστηκε στην Ελλάδα αντιβαλ-
λιστική βολή από διασυνδεδεμένα Αντια-
εροπορικά Συστήματα HAWK και PATRIOT 
τα οποία κατέρριψαν στόχο που προσο-

μοίαζε με Τακτικό Βαλλιστικό Πύραυλο σε 
σενάριο υψηλής δυσκολίας.

Η εκπαίδευση των στελεχών είναι συνεχής. 
Στη φωτογραφία ο Λοχαγός  Ιωάννης Κουκάς 
(όρθιος), Διοικητής πυροβολαρχίας βολής 
HAWK και στελέχη που εκπαιδεύονται

Τα κατευθυνόμενα βλήματα HAWKΤα κατευθυνόμενα βλήματα HAWK
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Toronto • Montreal • Vancouver

Για να αγαπήσουν 
και τα παιδιά μας αυτά 
που τόσο αγαπήσαμε 
και εμείς!

Γιορτινή 
Γαλατόπιτα µε 
Φρούτα του ∆άσους

Εκτέλεση
1. Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 400°F.
2. Αλείφουμε ελαφρά ένα στρογγυλό ταψί (διαμέτρου περίπου 23 εκατ.)  με λίγο από το λιωμένο 

βούτυρο. 
3. Τοποθετούμε τα μισά raspberries και blackberries, απλωμένα στο ταψί.
4. Ανοίγουμε ένα - ένα τα φύλλα κρούστας στον πάγκο εργασίας μας και τα αλείφουμε ελαφρά 

με το λιωμένο βούτυρο. 
5. Μετά ένα – ένα τα τυλίγουμε πρώτα ελαφρά σε σχήμα σχοινιού και μετά τα διπλώνουμε σε 

ρολό που να μοιάζει με τριαντάφυλλο. Τα τοποθετούμε ένα- ένα ξεκινώντας από το κέντρο 
του ταψιού πάνω από τα φρούτα μας. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να γεμίσει το 
ταψί με τα τριαντάφυλλα μας. Στη συνέχεια, και για να γεμίσουμε τα όποια κενά υπάρχουν στο 
ταψί, σπάμε μερικά ακόμα φύλλα κρούστας σε κομμάτια και τα τοποθετούμε, όπου χρειάζεται 
ανάμεσα στα τριαντάφυλλα. 

6. Αλείφουμε την επιφάνεια της πίτας με το υπόλοιπο λιωμένο βούτυρο, την βάζουμε στον 
φούρνο μας και την ψήνουμε για περίπου 18-20 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει το φύλλο.

Προετοιμασία κρέμας (custard)
7. Χτυπάμε καλά το αυγό, τους κρόκους και το μέλι.
8. Προσθέτουμε  το γάλα, την κρέμα γάλακτος, την βανίλια, την κανέλλα και το ξύσμα λεμονιού. 

Τα χτυπάμε μέχρι να έχουμε ένα ομοιόμορφο μείγμα. 
9. Μόλις ροδίσει το φύλλο, βγάζουμε το ταψί από το φούρνο. Προσθέτουμε στο ταψί σίγα -  σιγά 

και προσεκτικά την κρέμα έτσι ώστε να αφήνουμε περιθώριο να απορροφάτε σταδιακά ώστε 
να μην καλύψουμε και τις τραγανές άκρες του φύλλου. Η κρέμα μας στο τέλος θα πρέπει να 
γεμίσει περίπου τα  ¾ του ταψιού.

10. Eπιστρέφουμε το ταψί στο φούρνο μας για περίπου 12-15 λεπτά ακόμα. Η γαλατόπιτα μας θα 
είναι έτοιμη όταν θα είναι αφράτη καθώς την πιέζουμε ελαφρά.

11. Βγάζουμε την γαλατόπιτα από το φούρνο, την αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά (5-10 λεπτά) και 
την πασπαλίζουμε με τα υπόλοιπα μούρα, την ζάχαρη άχνη και τα φύλλα μέντας.

• ½ κούπα λιωμένο βούτυρο
• ½ κούπα μούρα (raspberries) 
• ½ κούπα βατόμουρα (blackberries)
• 1 πακέτο (454 γρ.) φύλλο κρούστας Krinos
• 1 αυγό
• 2 κρόκους αυγών
• ½ της κούπας μέλι Attiki

• ¾ της κούπας γάλα πλήρες 
• ¾ της κούπας κρέμα γάλακτος
• 1 κουτ. του γλυκού βανίλια
• ¼ κουτ. του γλυκού κανέλλα
• Ξύσμα από 1 λεμόνι 
• Ζάχαρη άχνη
• Φρέσκα φύλλα μέντας

Υλικά

που τόσο αγαπήσαμε 

ΣΥΝΤΑΓΗ
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Πώς στόλιζαν οι αρχαίοι για Χριστούγεννα; 
Υπήρχε Χριστουγεννιάτικο δέντρο; • Οι Έλληνες δεν είχαν ποτέ έλατα ή πεύκα να στολίσουν

Το γνωστό από τα αρχαία χρόνια δέ-
ντρο της ελιάς και πιο συγκεκριμένα 

ένα στολισμένο κλαδί ελιάς, στόλιζαν οι 
αρχαίοι  Έλληνες  τα  Χριστούγεννα!  Πιο 
συγκεκριμένα,  ένα  στολισμένο  κλαδί 
ελιάς που έφερε το όνομα Ειρεσιώνη.

Η Ειρεσιώνη περιφερόταν στους δρό-
μους των Αθηνών, την έβδομη ημέρα του 
μήνα Πυανεψίωνος, που είναι ανάμεσα 
στις 20 Σεπτεμβρίου με 20 Οκτωβρίου. 
Το αρχαίο φυτό περιφέρονταν από παι-
διά «αμφιθαλή», δηλαδή από παιδιά που 
ζούσαν και οι δύο γονείς τους. Έψαλαν 
τα κάλαντα, τις «καλένδες», που ο ίδιος 
ο Όμηρος κατέγραψε 3.000 χρόνια πριν.

Γυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι δίνοντας 
ευχές και μαζεύοντας φιλοδωρήματα 
από το νοικοκύρη ή την κυρά του σπιτιού. 
Όσο κι αν δεν το πιστεύουμε, ακόμα και 
το σημερινό χριστουγεννιάτικο δέντρο 
έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα.

Η Ειρεσιώνη προέρχεται από τη λέξη 
είρος ή έριον που σημαίνει το μαλλί του 
προβάτου. Τα παιδιά στόλιζαν το κλα-
δί ελιάς με κόκκινες και λευκές κλωστές 
(κορδέλες) που προέρχονταν από το μαλ-
λί του προβάτου και κρεμούσαν πάνω 
του διάφορους καρπούς δέντρων, όπως 
σύκα, καρύδια, αμύγδαλα, κάστανα, δη-
μητριακά και κάποιες φορές μικρές φι-
άλες με λάδι και μέλι. Σύμφωνα με την 
παράδοση, το έθιμο της Ειρεσιώνης καθι-
ερώθηκε από το Θησέα, όταν ξεκίνησε να 
πάει στην Κρήτη για να σκοτώσει το Μι-
νώταυρο και σταμάτησε στη Δήλο, όπου 
έκανε θυσία στον Απόλλωνα.

Εκεί, υποσχέθηκε στο θεό ότι αν κέρδιζε 
τη μάχη με το Μινώταυρο, θα του πρό-
σφερε στολισμένα κλαδιά ελιάς για να 
τον ευχαριστήσει. Επιστρέφοντας στην 
πατρίδα του, ο Θησέας εκπλήρωσε τη 
υπόσχεσή του καθιερώνοντας έτσι το θε-
σμό της Ειρεσιώνης.

Στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατο-
ρίας, το έθιμο συνεχίστηκε και εμπλου-
τίστηκε, μάλιστα πάνω στα κλαδιά της 
ελιάς άρχισαν να κρεμούν και φαναράκια 
που φώτιζαν. Ωστόσο, με την επικράτηση 
της νέας θρησκείας, του Χριστιανισμού, 
το έθιμο θεωρήθηκε ειδωλολατρικό και 
απαγορεύτηκε. Ήταν όμως πολύ βαθιά 
ριζωμένο στη συνείδηση του κόσμου. 
Μάλιστα, μέσα από τα ταξίδια τους, οι 
Έλληνες το διέδωσαν και στους βόρειους 
λαούς, οι οποίοι λόγω έλλειψης ελαιό-
δεντρων, στόλιζαν κλαδιά από τα δέντρα 
που φύονταν στις περιοχές τους, όπως 
είναι τα έλατα.
Ο πρώτος που έφερε το χριστουγεννιά-

τικο δέντρο με τη μορφή που το ξέρουμε 
σήμερα, ήταν ο βασιλιάς Όθωνας και οι 
Βαυαροί που τον συνόδευσαν στην Ελλά-
δα. Η ιστορική παράδοση αναφέρει ότι 
οι Βαυαροί στόλιζαν χριστουγεννιάτικο 
δέντρο από το 16ο αιώνα, ωστόσο στην 
Ελλάδα το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέ-
ντρο στολίστηκε το 1833 από τον Όθωνα 
στο Ναύπλιο, που νίκησε κατά κράτος το 
καραβάκι που είχε επικρατήσει ως έθιμο, 
καθώς ταίριαζε περισσότερο με τη ναυτι-
κή παράδοση της πατρίδας μας. 

© pronews.gr

Konstantinos Merakos, LL.L., J.D., Esq.
Avocat / Lawyer

Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Μεράκος,  
συνεργάτης της Εταιρείας Δικηγόρων 
Bergman & Associates  εύχεται 
στην Ελληνική Ομογένεια Καλά 
Χριστούγεννα, Καλές Γιορτές και 
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος.

Bergman & Associates
Lex Est Dictamen Rationis

km@bergmanlawyers.com
Québec | Ontario | New York

Tél: 514-842-9994 x 1815
Fax/Téléc: 514-842-1112

Cell: 514-586-3331
Konstantinos Merakos, LL.L., J.D., Esq.
Avocat / Lawyer
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450-681-6900  |  pilaros.com

ΚΑΛΈΣ ΓΙΟΡΤΈΣ!

Ό,τι αναγκαίο για 
το τέλειο Ελληνικό 
εορταστικό τραπέζι
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Στα πλαίσια των Στα πλαίσια των 
εορτασμών των εορτασμών των 

Χριστουγέννων και Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς, της Πρωτοχρονιάς, 
εύχομαι σ’εσάς και εύχομαι σ’εσάς και 

στις οικογένειές σας, στις οικογένειές σας, 
Χαρά, Υγεία, και Χαρά, Υγεία, και 

Πρόοδο!Πρόοδο!

JJooyyeeuuxx  NNooëëll  eett  
BBoonnnnee  AAnnnnééee  22002233!!

Mes meilleurs vœux pour un Noël et 
une nouvelle année remplie de paix, 

de santé, de joie et de prospérité

MARY DEROS
Conseillère de la Ville du district de Parc-Extension 
514 872-3103 | mary.deros@montreal.ca
405, avenue Ogilvy, Bureau 103, Montréal (Québec) H3N 1M3

Στα πλαίσια των Στα πλαίσια των 
εορτασμών των εορτασμών των 
Χριστουγέννων, Χριστουγέννων, 
εύχομαι σ´εσάς εύχομαι σ´εσάς 

και στις οικογένειες και στις οικογένειες 
σας, Χαρά, Υγεία, σας, Χαρά, Υγεία, 

και Πρόοδο!και Πρόοδο!

JJooyyeeuuxx  NNooëëll  eett  
BBoonnnnee  AAnnnnééee  22002233!!

Mes meilleurs vœux pour un Noël et une nouvelle année 
remplie de paix, de santé, de joie et de prospérité

EFFIE GIANNOU
Conseillère de la ville dans Ahuntsic-Cartierville
District de Bordeaux-Cartierville 
514-872-2246 | effie.giannou@montreal.ca

καλές γιορτές
Οι δημοτικοί σας σύμβουλοι  

του δήμου Λαβάλ, σας εύχονται

Isabelle Piché
SAINT-FRANÇOIS

Aglaia Revelakis
CHOMEDEY

Achille Cifelli
VAL-DES-ARBRES

Paolo Galati
SAINT-VINCENT-DE-PAUL

David De Cotis
SAINT-BRUNO
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Το Χριστόξυλο, τα κλωνάρια στο 
τζάκι και το έθιμο του «κάβου» 

Στα χωριά της βόρειας Ελλάδας, την 
παραμονή των Χριστουγέννων, ο 

νοικοκύρης κάθε σπιτιού ψάχνει στα χω-
ράφια και διαλέγει το πιο όμορφο και 
γερό ξύλο από πεύκο ή ελιά και το πάει 
σπίτι του. Αυτό είναι το Χριστόξυλο.

Η νοικοκυρά έχει ήδη φροντίσει να κα-
θαρίσει το σπίτι και ιδιαίτερα το τζάκι με 
μεγάλη προσοχή, ώστε να μη μείνει ούτε 
ίχνος από την παλιά στάχτη. Καθαρίζει 
ακόμη και την καπνοδόχο του σπιτιού, 
ώστε να μη μπορέσουν να κατέβουν οι 
καλικάντζαροι, τα κακά δαιμόνια, όπως 
αναφέρεται στα παραδοσιακά χριστου-
γεννιάτικα παραμύθια.
Το βράδυ της παραμονής των Χριστου-

γέννων, όταν όλη η οικογένεια θα είναι 
μαζεμένη γύρω από το τζάκι, ο νοικοκύ-
ρης του σπιτιού ανάβει την καινούρια 
φωτιά και μπαίνει στην εστία το Χριστό-
ξυλο.
Σύμφωνα με τις παραδόσεις του λαού, 

καθώς καίγεται το Χριστόξυλο, ζεσταίνε-
ται ο Χριστός στη φάτνη Του.

Κάθε οικογένεια, προσπαθεί να διατη-
ρήσει αυτή τη φωτιά αναμμένη για όλο 
το δωδεκαήμερο των εορτών, από τα 
Χριστούγεννα, μέχρι τα Φώτα.

 
ΚΛΩΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΤΖΑΚΙ 
Θεσσαλικό έθιμο της ημέρας των Χρι-

στουγέννων. Επιστρέφοντας στο σπίτι 
από την εκκλησία, τα νεαρά κορίτσια και 
αγόρια τοποθετούν δίπλα στο αναμμένο 
τζάκι μικρά κλαδιά δέντρων, που αντι-
προσωπεύουν τις προσωπικές τους επι-
θυμίες. Κλαδιά κέδρου για τα κορίτσια 
και αγριοκερασιάς για τα αγόρια.

Φροντίζουν, μάλιστα, τα κλαδιά αυτά 
να είναι λυγερά, αφού το κλαδί που θα 
καεί πρώτο αντιπροσωπεύει καλούς οι-
ωνούς για τον κάτοχό του. Συγκεκριμένα, 
πιστεύεται ότι το άτομο, του οποίου το 
κλαδί κάηκε πρώτο, θα είναι και το πρώ-
το που θα παντρευτεί.

ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ «ΚΑΒΟΥ» 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
έθιμο του «κάβου», στο χωριό Τριπότα-
μος της Τήνου. Κάθε Χριστούγεννα, ένας 
κάτοικος του χωριού παίρνει στο σπίτι 
του την εικόνα της γέννησης του Χριστού, 
παίρνει δηλαδή τον «κάβο της χρονιάς». 
Αυτό σημαίνει ότι για όλο το χρόνο έχει 
κάποιες υποχρεώσεις, όπως να φροντί-
ζει την εκκλησία, να τη διατηρεί καθαρή, 
να κρατάει το καντήλι της πάντοτε αναμ-
μένο. Με την έλευση των επόμενων Χρι-
στουγέννων, οφείλει να ετοιμάσει κοινό 
τραπέζι, το τραπέζι της «αδελφοσύνης», 
για όλο το χωριό. Επίσης, στη Χριστου-
γεννιάτικη λειτουργία, θα πρέπει να 
μοιράσει στους συγχωριανούς του κεριά 
από καθαρό κερί μέλισσας. 

© SanSimera.gr
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Kαλά Χριστούγεννα 
και Ευτυχισμένο το 

Νέο Έτος

SONA LAKHOYAN OLIVIER
MNA for Chomedey 

450-686-0166  |  Sona.LakhoyanOlivier.CHOM@assnat.qc.ca

Πώς προέκυψαν τα μελομακάρονα 
και οι κουραμπιέδες
Τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέ-

δες, είναι αναμφισβήτητα στο μυα-
λό όλων μας συνυφασμένα με τη γλύκα 
των Χριστουγέννων. Τα δύο γλυκίσματα 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε 
χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, από που 
όμως προέκυψε η ονομασία τους;
Τα μελομακάρονα έχουν ετυμολογικά 

αρχαιοελληνική προέλευση, αν και στο 
πρώτο άκουσμά του, το όνομά τους πα-
ραπέμπει στο «ιταλικό» μακαρόνι. Στα 
λεξικά αναφέρεται ότι η λέξη «μακαρό-
νι» παράγεται από τη μεσαιωνική ελ-
ληνική λέξη «μακαρωνία», 
ένα νεκρώσιμο δείπνο με 
βάση τα ζυμαρικά, όπου 
μακάριζαν το νεκρό.
Η μακαρωνία με τη σειρά 

της έρχεται από την αρχαία 
ελληνική λέξη «μακαρία», 
που δεν ήταν άλλο από την ψυχόπιτα, 
δηλαδή, ένα κομμάτι άρτου, στο σχή-
μα του σύγχρονου μελομακάρονου, το 
οποίο το προσέφεραν μετά την κηδεία. 
Αργότερα, όταν η μακαρία περιλού-
στηκε με σιρόπι μελιού, ονομάστηκε: 
μέλι+μακαρία = μελομακάρονο και κα-
θιερώθηκε ως γλύκισμα του 12ημέρου, 
κυρίως από τους Μικρασιάτες Έλληνες 
και με το όνομα «φοινίκια».
Οι Λατίνοι και αργότερα οι Ιταλοί, χρη-

σιμοποιούσαν τη λέξη μακαρωνία ως 
maccarone που τελικά κατέληξε να ση-
μαίνει το σπαγγέτι, ενώ από το μεσαίω-
να και μετά, στη Γαλλία και την Αγγλία, 
ένα είδος αμυγδαλωτού μπισκότου ονο-
μάστηκε «macaroon», το οποίο είναι το 

γνωστό σε όλους σήμερα «μακαρόν».
Όσον αφορά στην ονομασία του κου-

ραμπιέ, ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, Δρ 
κοινωνιολογίας της Ιστορίας, Παντείου 
πανεπιστημίου, μουσικολόγος και δικη-
γόρος, έχει συλλέξει ενδιαφέροντα στοι-
χεία, σύμφωνα με τα οποία η ρίζα του εί-
ναι: Qurabiya στα Αζέρικα, Kurabiye στα 
Τούρκικα και φυσικά Κουραμπιές στα 
ελληνικά, που στην κυριολεξία σημαίνει 
Kuru = ξηρό, biye = μπισκότο.
Ωστόσο, η ονομασία μπισκότο καθιε-

ρώθηκε το Mεσαίωνα, ετυμολογικά προ-
ερχόμενη από το λατινογε-
νές bis-cuit, που σημαίνει 
ψημένο δύο φορές (στα 
αρχαία ελληνικά λεγόταν 
δί-πυρον), ως τεχνική ψη-
σίματος για να μη «χαλά-
ει» εύκολα ο άρτος, κυρίως 

των στρατιωτών και των ναυτικών.
Στα σύγχρονα ιταλικά, η λέξη είναι 

biscotto (τo cookies έχει φλαμανδική / 
ολλανδική προέλευση που πέρασε στην 
αγγλική γλώσσα). Το λατινικό bis-cuit 
διαδόθηκε μέσω των Βενετών εμπόρων 
και στην Ασία, όπου καθιερώθηκε ως 
παραφθορά της λατινικής λέξης, σε biya/
biye, οπότε συνδέθηκε με το δικό τους 
Qura/Kuru (ξηρό) και έδωσε τη νέα μι-
κτή (λατινο-ανατολίτικη) λέξη Qurabiya 
/ Kurabiye, η οποία με αντιδάνεια ξα-
ναγύρισε στη δύση και ελληνοποιημένη 
πλέον έδωσε το «κουραμπιές», με την 
έννοια του ξηρού μπισκότου, που διαν-
θίστηκε με αμύγδαλα, ζάχαρη άχνη κ.λπ.              
                                      © dogma.gr

Αυτές τις εορταστικές ημέρες, θα ήθελα 
να ευχηθώ σε όλη την Ελληνική παροικία 

Χαρούμενα Χριστούγεννα κι’Ευτυχές το 
Νέο Έτος 2023 !2023 !

ALICE ABOU-KHALIL, députée de Fabre

(450) 689-5516 
538, rue Principale, Laval (Québec)  H7X 1C8 
Alice.Abou-Khalil.FABR@assnat.qc.ca
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Emmanuella
Lambropoulos

Députée / MP Saint-Laurent

514-335-6655
750, Marcel Laurin Bureau 102, Saint-Laurent, QC H4M 2M4

 

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Xρονιά!

Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca

Merry Christmas and Happy New Year!

  Joyeux Noël et Bonne Année!

Το Έθιμο της Βασιλόπιτας και η ιστορία της
H βασιλόπιτα είναι το γλύκισμα – σύμβολο της Πρωτοχρονιάς και συνδέεται  
με την εορτή του Αγίου Βασιλείου, από τον οποίο πήρε το όνομά της

H βασιλόπιτα  είναι  το  γλύκισμα  – σύμβολο  της  Πρωτοχρονιάς  και 
συνδέεται  με  την  εορτή  του  Αγίου  Βα-
σιλείου, από τον οποίο πήρε το όνομά 
της.
Τη βρίσκουμε με πολλές μορφές και δι-

άφορους τρόπους παρασκευής, σ’ όλα 
τα ελληνικά σπίτια, αστικά και αγροτικά. 

Ζυμώνεται κυρίως με αλεύρι, αυγά, ζά-
χαρη και γάλα, και συνηθέστατα πάνω 
στην επιφάνειά της γράφεται ο αριθμός 
του νέου έτους με αποφλοιωμένα αμύ-
γδαλα.
Μέσα στο ζυμάρι τοποθετείται ένα νό-

μισμα, που όποιος το βρει κατά το μοί-
ρασμα της βασιλόπιτας θα είναι ο τυχε-
ρός της χρονιάς. 
Σε κάποιες αγροτικές περιοχές αντί για 

νόμισμα τοποθετούσαν παλαιότερα ένα 
κομματάκι άχυρο, κλήμα ή κλώνο ελιάς, 
ανάλογα με την παραγωγή της περιοχής, 
και όποιος το έβρισκε θα είχε καλή σο-
δειά κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Η βασιλόπιτα κόβεται και μοιράζεται με 
εθιμικό τελετουργικό τη νύχτα της παρα-
μονής του νέου χρόνου ή ανήμερα την 
Πρωτοχρονιά. 
Το γενικό πρόσταγμα έχει ο νοικοκύρης 

του σπιτιού, που αφού τη σταυρώσει, 
κόβει και μοιράζει τα κομμάτια της πίτας 
στα μέλη της οικογένειάς του και τους 
τυχόν φιλοξενούμενους, ενώ ιδιαίτερα 
κομμάτια ξεχωρίζονται για τον Χριστό, 
την Παναγία, τον Άγιο Βασίλειο, το σπίτι 
και τους ξενιτεμένους της οικογένειας.

Το έθιμο δεν περιορίζεται μόνο στο σπί-
τι και την ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Από 
τις επόμενες ημέρες και σχεδόν μέχρι και 
τα τέλη Φλεβάρη, σωματεία, επαγγελ-
ματικές ενώσεις και οργανώσεις κόβουν 
τη δική τους βασιλόπιτα. 

Η συνήθεια αυτή είναι νεότερη και κα-
τάγεται από στις παλαιότερες συντεχνί-
ες, τα μέλη των οποίων έκοβαν την πρω-
τοχρονιάτικη πίτα και τη μοιράζονταν 
για το καλό το δικό τους και του κοινού 
τους επαγγέλματος.
Το έθιμο της βασιλόπιτας, όπως και 

άλλα του Δωδεκαημέρου (Χριστούγεν-
να – Θεοφάνια), ανάγεται στα ρωμαϊ-
κά «Σατουρνάλια», που αποτελούν συ-
νέχεια των Ελληνικών «Κρονίων». 

Κατά τη διάρκειά τους προσφέρονταν 
ως δώρα καρποί και πλακούντες (πίτες) 
μέσα σε χρυσά φύλλα. Μπορεί να σχετι-
στεί και με τον εορταστικό άρτο της ελ-
ληνικής αρχαιότητας, που προσφερόταν 
στους θεούς, ιδίως στα «Θαλύσια» και 
τα «Θαργήλια».
Υπάρχει, όμως, και η χριστιανική πα-

ράδοση για το έθιμο της βασιλόπιτας. 
Όταν ο Άγιος Βασίλειος ήταν επίσκοπος 
Καισάρειας, ο έπαρχος της Καππαδοκίας 
πήγε να εισπράξει φόρους με άγριες δι-
αθέσεις. 

Οι κάτοικοι φοβήθηκαν και ζήτησαν την 
προστασία του επισκόπου τους. Αυτός 
τους είπε να συγκεντρώσουν ό,τι πολύτι-
μα αντικείμενα είχαν για να τα προσφέ-
ρουν στον έπαρχο. 

Ο άγιος, όμως, τον έπεισε να φύγει χω-
ρίς να πάρει τίποτε. Ήταν παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς.
Επειδή η επιστροφή των αντικειμένων 

στους κατόχους τους ήταν πρακτικά αδύ-
νατη, με συμβουλή του αγίου ζυμώθη-
καν πλακούντια (μικρές πίτες) και μέσα σ’ 
αυτούς τοποθετήθηκε από ένα πολύτιμο 
αντικείμενο. 

Έγινε η διανομή και, σαν από θαύμα, 
έτυχε στον καθένα ό,τι είχε δώσει. 

Από τότε, λέγει η παράδοση, κάνουμε 
στη γιορτή του Αγίου Βασιλείου πίτες με 
νομίσματα μέσα.

Νεότερες παραλλαγές αυτής της παρά-
δοσης από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία 
παρουσιάζουν τον Άγιο Βασίλειο να 
κερδίζει τον εισπράκτορα των φόρων σε 
χαρτοπαίγνιο και στη συνέχεια να γίνε-
ται η διανομή με μικρά ψωμιά ή με μια 
μεγάλη πίτα.

© SanSimera.gr
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Καθώς συγκεντρώνεστε με τα αγαπημένα πρόσωπα σας για να γιορτάσετε τη γέννηση 
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη γέννηση ενός νέου έτους, σας στέλνω τις πιο 
θερμότερες ευχές  μου.

Ενώ πολλοί Καναδοί είναι ευλογημένοι να είναι με την οικογένεια και τους φίλους σε αυτή τη 
χαρούμενη εορταστική περίοδο, σκέφτομαι επίσης εκείνους από εσάς που μπορεί να περάσετε 
τα Χριστούγεννα μόνοι ή είστε μακριά από το σπίτι σας.  

Όπου κι αν βρίσκεστε και με όποιον κι αν είστε μαζί, είθε η περίοδος των Εορτών σας να είναι 
γεμάτη ελπίδα και αισιοδοξία.  
 
Καλά Χριστούγεννα, Υγεία και Ευτυχία το Nέο Έτος!

Μήνυμα του Εντιμότατου Γερουσιαστή του Καναδά, Λεωνίδα Χουσάκο

Χριστούγεννα
Δεσποτική εορτή της Χριστιανοσύνης, με την οποία τιμάται «η κατά σάρκα 
Γέννησις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού»

Δεσποτική  εορτή  της  Χριστιανοσύ-
νης, με την οποία τιμάται «η κατά 

σάρκα  Γέννησις  του  Κυρίου  και  Θεού 
και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». 
Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Δε-

κεμβρίου και στις 6 Ιανουαρίου από τις 
Εκκλησίες που ακολουθούν το παλαιό 
ημερολόγιο (Ιουλιανό). Κατά συνεκδοχή, 
Χριστούγεννα ονομάζεται όλο το εορτα-
στικό δεκαπενθήμερο από την παραμο-
νή των Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου) 
έως την εορτή του Αγίου Ιωάννη του Βα-
πτιστή (7 Ιανουαρίου). 
Για τις Δυτικές Εκκλησίες τα Χριστού-

γεννα είναι η μεγαλύτερη εορτή της Χρι-
στιανοσύνης, ενώ για τους Ορθόδοξους 
Χριστιανούς ο σταυρικός θάνατος και η 
Ανάσταση.
Ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε με υπερ-

φυσικό τρόπο από την Παρθένο Μαρία σ’ 
ένα σπήλαιο της Βηθλεέμ, μεταξύ 7 και 4 
π.Χ., σύμφωνα με διάφορους επιστημο-
νικούς υπολογισμούς. Εκείνη την εποχή, 
βασιλιάς της Ιουδαίας ήταν ο Ηρώδης ο 
Μέγας, ηγεμόνας της Συρίας ο Κυρήνιος 
και αυτοκράτορας της Ρώμης ο Οκταβια-
νός Αύγουστος, ο οποίος είχε διατάξει 
απογραφή πληθυσμού των υπηκόων 
του. Γι’ αυτό και ο Ιωσήφ πήρε την ετοι-
μόγεννη Μαρία και μετέβησαν στη Βη-
θλεέμ από τη Ναζαρέτ, όπου διέμεναν.

Μετά τη γέννηση του Ιησού, ένας άγ-
γελος εμφανίσθηκε στους ποιμένες της 
περιοχής, αγγέλλοντας το χαρμόσυνο 
γεγονός, ενώ πλήθος άλλων αγγέλων 
έψαλλαν «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί 
γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία». 
Ενώ συνέβαιναν αυτά, άστρο φωτει-

νό εξ Ανατολής οδήγησε τρεις Μάγους 
(Μελχιόρ, Γάσπαρ, Βαλτάσαρ) στη Βη-
θλεέμ, όπου μαζί με τους βοσκούς προ-
σκύνησαν τον Θεάνθρωπο, προσφέρο-
ντάς του χρυσό, λίβανο και σμύρνα.

Η φύση του αστέρα που οδήγησε τους 
Μάγους απασχόλησε όχι μονάχα τη θε-
ολογία, αλλά και την αστρονομία. Κατά 
καιρούς οι επιστήμονες έχουν δώσει 
διάφορες ερμηνείες: ότι επρόκειτο για 
σύνοδο πλανητών, για υπερκαινοφανή 
αστέρα, για κομήτη, ακόμη και για μετε-
ωρίτη. Η σύγχρονη αστρονομία, ωστόσο, 
δεν θεωρεί πειστικές τις ερμηνείες αυτές. 
Σε τελευταία ανάλυση, εκείνο που έχει 
σημασία για τους Χριστιανούς δεν είναι 
τόσο η φύση του φαινομένου, όσο η αξία 

του ως «σημείου» της έλευσης του Μεσ-
σία, που εκπληρώνει τις προφητείες των 
Εβραϊκών Γραφών ερχόμενος στη Γη για 
να λυτρώσει τους ανθρώπους από τις 
αμαρτίες τους. Οι αρχαιότερες και πλέ-
ον αξιόπιστες εκκλησιαστικά πηγές για 
τη γέννηση του Ιησού περιέχονται στα 
Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Λουκά, 
που είναι και οι μόνοι από τους τέσσε-
ρεις Ευαγγελιστές που ασχολούνται με 
τα της Γεννήσεως του Χριστού.

Ο εορτασμός των Χριστουγέννων 
στις 25 Δεκεμβρίου έλαβε καθολική μορ-
φή στα μέσα του 4ου αιώνα μ.Χ., πρώτα 
στη Δύση και μετά στην Ανατολή. Μέχρι 
τότε η Γέννηση του Ιησού εορταζόταν 
στις 6 Ιανουαρίου μαζί με τη Βάπτιση 
κατά την εορτή των Θεοφανίων. 

Η Αρμενική Εκκλησία δεν δέχθηκε την 
αλλαγή και διατήρησε την παλαιότερη 
παράδοση, την οποία ακολουθούν σή-
μερα όσες Εκκλησίες ακολουθούν το πα-
λαιό ημερολόγιο (Ιουλιανό). Για πρώτη 
φορά τα Χριστούγεννα καθιερώθηκαν 
ως αργία με τον Ιουστινιάνειο Κώδικα 
(529/534).
Με δεδομένο ότι στα Ευαγγέλια δεν 

αναφέρεται η ακριβής ημερομηνία της 
γέννησης του Ιησού, η καθιέρωση της 
25ης Δεκεμβρίου ως ημέρας εορτα-
σμού των Χριστουγέννων θα πρέπει να 
συνδέεται, σύμφωνα με μια θεωρία, με 
τον εορτασμό του χειμερινού ηλιοστα-
σίου (Βρουμάλια) από τους ειδωλολά-

τρες της ρωμαϊκής επικράτειας, αλλά και 
των γενεθλίων του Μίθρα, του ανίκητου 
Ήλιου (Dies Natalis Solis Invicti), που είχε 
καθιερωθεί επί αυτοκράτορα Αυρηλια-
νού το 275μ.Χ. Νωρίτερα, οι Ρωμαίοι 
γιόρταζαν τα Σατουρνάλια (17-23 Δεκεμ-
βρίου), όπου επικρατούσε κλίμα γενικής 
ευφορίας και ανταλλάσσονταν δώρα.

Σύμφωνα με τις απόψεις που αντλούν 
επιχειρήματα από την ιστορία των θρη-
σκειών, η Εκκλησία διεκδίκησε την 25η 
Δεκεμβρίου ως ημέρα των Χριστουγέν-
νων για να ασκήσει πολεμική με τα κη-
ρύγματά της κατά των εθνικών και αι-
ρετικών. Σύμφωνα με άλλες θεωρίες, η 
25η Δεκεμβρίου ως ημέρα γέννησης του 
Χριστού προκύπτει από σειρά ημερολο-
γιακών υπολογισμών, που έχουν λάβει 
υπόψη τους πατερικά κείμενα και παλαι-
οδιαθηκικές πηγές.

Πάντως, η προσπάθεια εύρεσης του 
ακριβούς χρόνου της Γέννησης του Χρι-
στού ξεκίνησε αρκετά νωρίς και έχει 
οδηγήσει σε διαφορετικά συμπεράσμα-
τα. Κάποιοι την τοποθετούν τη νύχτα 
της 19ης προς την 20η Απριλίου, άλλοι 
τον Ιανουάριο, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς 
στις 18 Νοεμβρίου, ενώ σύμφωνα με τον 
Κυπριανό ο Χριστός γεννήθηκε στις 28 
Μαρτίου.
Κατά τους πρώιμους εκκλησιαστικούς 

χρόνους η προσέλευση στη Θεία Κοινω-
νία απαιτούσε ολιγοήμερη νηστεία. 

Από τον έκτο αιώνα στα μοναστήρια 

είχε καθιερωθεί νηστεία σαράντα ημε-
ρών, η οποία κατά τον 12ο αιώνα επε-
κτάθηκε σε όλους τους Χριστιανούς της 
Ανατολής. Έτσι, η νηστεία των Χριστου-
γέννων ξεκινά από την εορτή του Αγίου 
Φιλίππου στις 14 Νοεμβρίου.

Η εκκλησιαστική ακολουθία των Χρι-
στουγέννων ψάλλεται στις εκκλησίες 
νωρίς το πρωί, κατά το ξημέρωμα. 

Είναι πανηγυρική και γεμάτη λαμπρούς 
ύμνους των μεγάλων υμνογράφων της 
εκκλησίας, όπως του Ιωάννου Δαμασκη-
νού, του Ρωμανού του Μελωδού και του 
Κοσμά Μαϊουμά.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ
Η Γέννησίς σου Χριστὲ ο Θεὸς ημών 
ανέτειλε τω κόσμω το φως  
το της γνώσεως 
εν αυτή γαρ οι τοις άστροις  
λατρεύοντεςυπὸ αστέρος εδιδάσκοντο 
Σε προσκυνείν τον ήλιον  
της δικαιοσύνης 
και Σε γινώσκειν εξ ύψους ανατολήν 
Κύριε δόξα Σοι.

ΚΟΝΤΑΚΙΟ (ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΩΜΑΝΟΥ  
ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ)
Η Παρθένος σήμερον 
τον Υπερούσιον τίκτει 
και η Γή το σπήλαιον 
τω απροσίτω προσάγει 
Άγγελοι μετὰ ποιμένων δοξολογούσι 
Μάγοι δε μετα αστέρος οδοιπορούσι 
Δι’ ημάς γαρ εγεννήθη παιδίον νέον 
ο προ αιώνων Θεός.

Στις ελληνικές πόλεις και τα χωριά τα 
Χριστούγεννα γιορτάζονται μέσα σε θερ-
μή οικογενειακή ατμόσφαιρα. 
Οι νοικοκυρές ετοιμάζουν γλυκά (μελο-

μακάρονα και κουραμπιέδες) και ψωμί 
(«Χριστόψωμο») ζυμωμένο με ειδικό 
τρόπο σε κάθε περιοχή της πατρίδας μας 
και στολισμένο με καλλιτεχνική διάθεση.
Υπό την πίεση των μεγάλων χριστιανι-

κών εορτών, οι αρχαίες ειδωλολατρικές 
γιορτές εξαλείφθηκαν με την πάροδο 
των αιώνων. 

Έμειναν, όμως, μέχρι τις μέρες μας, οι 
δοξασίες, οι θρύλοι και ο μεταφυσικός 
φόβος για τα δαιμονικά των Χριστουγέν-
νων: τους δικούς μας καλικάντζαρους και 
τους λυκάνθρωπους στη Γαλλία.

© SanSimera.gr
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EMMANUELLA LAMBROPOULOS
Députée / MP
Saint-Laurent 

Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca
(514) 335-6655

HON. DAVID LAMETTI
Député / MP

 LaSalle– Émard– Verdun 
David.Lametti@parl.gc.ca 

(514) 363-0954

PATRICIA LATTANZIO
Députée / MP

Saint-Léonard – Saint-Michel 
Patricia.Lattanzio@parl.gc.ca

(514) 256-4548

SORAYA MARTINEZ FERRADA
Députée / MP 
Hochelaga 

Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca
(514) 283-2655

ANNIE KOUTRAKIS
Députée / MP

 Vimy 
Annie.Koutrakis@parl.gc.ca

(450) 973-5660

HON. MÉLANIE JOLY
Députée / MP

 Ahuntsic-Cartierville 
Melanie.Joly@parl.gc.ca 

(514) 383-3709

YVES ROBILLARD
Député / MP 

Marc-Aurèle-Fortin  
Yves.Robillard@parl.gc.ca

(450) 622-2992

HON. PABLO RODRIGUEZ
Député / MP 

Honoré-Mercier 
Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca

(514) 353-5044

HON. MARC MILLER
Député / MP

Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Soeurs 
Marc.Miller@parl.gc.ca
(514) 496-4885

FRANCIS SCARPALEGGIA
Député / MP 

Lac-Saint-Louis 
Francis.Scarpaleggia@parl.gc.ca

(514) 695-6661

SAMEER ZUBERI
Député / MP

 Pierrefonds – Dollard 
Sameer.Zuberi@parl.gc.ca

(514) 624-5725  

ALEXANDRA MENDÈS
Députée / MP 

Brossard–Saint-Lambert 
Alexandra.Mendes@parl.gc.ca

(450) 466-6872

TRÈS HON. JUSTIN TRUDEAU
Député / MP 
Papineau 

Justin.Trudeau.c1c@parl.gc.ca 
(514) 277-6020

EMMANUEL DUBOURG
Député / MP
Bourassa 

Emmanuel.Dubourg@parl.gc.ca
(514) 323-1212

ANJU DHILLON
Députée / MP

 Dorval – Lachine – LaSalle 
Anju.Dhillon@parl.gc.ca

(514) 639-4497

HON. MARC GARNEAU
Député / MP

Notre-Dame-de-Grâce – Westmount 
Marc.Garneau@parl.gc.ca

(514) 283-2013

FAYÇAL EL-KHOURY
Député / MP

 Laval – Les Îles 
Faycal.El-Khoury@parl.gc.ca

(450) 689-4594

ANTHONY HOUSEFATHER
Député / MP

 Mont-Royal / Mount Royal 
Anthony.Housefather@parl.gc.ca 

(514) 283-0171

HON. STEVEN GUILBEAULT
Député / MP

Laurier – Sainte-Marie 
Steven.Guilbeault@parl.gc.ca

514-522-1339

VOS DÉPUTÉS FÉDÉRAUX LIBÉRAUX 
VOUS SOUHAITENT  

UN JOYEUX NOËL    
ET  U N E  B O N N E  A N N É E  2023 !

  
YOUR FEDERAL LIBERAL MPs WISH YOU  

A MERRY CHRISTMAS   
AND A  H A P P Y  N E W  Y E A R  2023!

ANGELO IACONO
Député / MP

 Alfred-Pellan 
Angelo.Iacono@parl.gc.ca 

(450) 661-4117

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά !
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Η διεύθυνση και το προσωπικό  
στέλνουν τις πιο εγκάρδιες ευχές  

να περάσετε μαζί με τις οικογένειες σας  
Χαρούμενα Χριστούγεννα  

και το Νέο Έτος να είναι γεμάτο  
υγεία, γαλήνη, αγάπη και ειρήνη!

(450) 688-6565 
 1803 Boul. Saint-Martin Ouest, 

 Laval, QC H7S 1N2

Το Δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων
Εκτός από τις μεγάλες θρησκευτικές εορτές, το χρονικό διάστημα μεταξύ Χριστουγέννων  
και Θεοφανίων συνδέεται με πλήθος δεισιδαιμονιών, δοξασιών και εθίμων

Το Δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων 
είναι  το  χρονικό  διάστημα  μεταξύ 

των Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου) και 
των Θεοφανίων (6 Ιανουαρίου). 

Η ονομασία Δωδεκαήμερο χρησιμο-
ποιείται ήδη από τα βυζαντινά χρόνια γι’ 
αυτό το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο 
απαγορευόταν κάθε είδους νηστεία. 

Εκτός από τις μεγάλες θρησκευτικές 
εορτές, το Δωδεκαήμερο συνδέεται με 
πλήθος δεισιδαιμονιών, δοξασιών και 
εθίμων. 

Ήταν και μία περίοδος ανάπαυλας για 
τους γεωργούς μετά την εντατική εργα-
σία της σποράς που προηγήθηκε.

Οι θρησκευτικές εορτές των Χριστουγέν-
νων και των Θεοφανίων, που ανοίγουν 
και κλείνουν το Δωδεκαήμερο παρουσιά-
ζουν κάποια ενότητα. 
Κατά την πρώτη περίοδο του Χριστιανι-

σμού υπήρχε μόνο μία κοινή εορτή της 
Γεννήσεως και Βαπτίσεως του Χριστού με 
την ονομασία Θεοφάνια ή Επιφάνια. 

Έτσι εξηγείται πως μέχρι σήμερα οι εορ-
τές αυτές και οι εκκλησιαστικές ακολου-
θίες παρουσιάζουν αναλογίες και ομοιό-
τητες.

Ο εθιμικός κύκλος του Δωδεκαημέρου 
ανοίγει την παραμονή των Χριστουγέν-
νων με τα Κάλαντα. 
Την ίδια ημέρα, σε πολλά μέρη της χώ-

ρας συνηθίζεται να σφάζονται οι οικό-
σιτοι χοίροι, που εκτρέφονται ειδικά γι’ 

αυτές τις εορταστικές ημέρες. 
Τα χοιροσφάγια γίνονται με καθορισμέ-

νο τυπικό ανάλογα με την περιοχή.
Στην Καλαμπάκα, παραδείγματος χάριν, 

συνήθιζαν να σφάζουν τα ζώα με ειδικό 
οικογενειακό μαχαίρι. Στην κοιλιά τους 
χαράσσουν ύστερα έναν σταυρό και 
πάνω βάζουν αναμμένα κάρβουνα με θυ-

μίαμα και φύλλα δάφνης, ενώ ένα παιδί 
απαγγέλλει το «Πάτερ ημών».

Από το αίμα του ζώου σχηματίζουν το 
σημείο του σταυρού στο μέτωπο των παι-
διών ή κάνουν άλλες ανάλογες χρήσεις 
για σκοπούς μαγικούς και θεραπευτικούς. 
Η χοιροσφαγία ήταν αρχαία θυσιαστι-

κή εκδήλωση προς τιμήν του Κρόνου, η 

οποία διατηρήθηκε σε ακμή και στους 
βυζαντινούς χρόνους.
Ιδιαίτερη φροντίδα για κάθε νοικοκυρά 

αποτελεί η παρασκευή του χριστόψωμου, 
το οποίο κόβει και μοιράζει στα μέλη της 
οικογένειας ο πατέρας ή κάποιος γερο-
ντότερος στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, 
αφού πρώτα το σταυρώσει.

Η περίοδος του Δωδεκαημέρου συνδέ-
εται με διάφορες παράδοξες δεισιδαιμο-
νίες, όχι μόνο στο ελληνικό χώρο, αλλά 
και σε άλλους χριστιανικούς τόπους (Λυ-
κάνθρωποι, Τρολ κ.λπ.). 

Στον ελληνικό χώρο παλαιότερα κυρι-
αρχούσε η πίστη στους καλικάντζαρους, 
που εμφανίζονταν τα Χριστούγεννα κι 
έφευγαν τα Θεοφάνια με τον αγιασμό 
των υδάτων. Η λαϊκή φαντασία τους θέ-
λει τερατόμορφους, δύσμορφους και 
σιχαμερούς, που κάνουν τον βίο αβίωτο 
των ανθρώπων.

Ως εκ τούτου το Δωδεκαήμερο είναι ένα 
χρονικό διάστημα πολύ επικίνδυνο, σύμ-
φωνα με τις λαϊκές δοξασίες, κυρίως για 
τις γυναίκες, στις οποίες απαγορεύεται 
κάθε εργασία («δεν μπαλώνουν για να μη 
μπαλώσουν τα σύννεφα, δεν υφαίνουν 
και δεν αλέθουν εις το χειρόμυλο για να 
μη φέρουν βροντές, αντιθέτως πρέπει 
κάθε μέρα να κλώθουν από ένα αδράχτι 
και να το κρεμνούν στη γωνιά, για να το 

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  44



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  23 Δεκεμβριου, 2022 / December 23, 2022  •  43

1717 Le Corbusier Blvd., Laval

Για κρατήσεις:

 514-333-6000

Τιμή εισιτηρίου $140 για μεγάλους 

και $70 για παιδιά κάτω των 12 ετών
Οι θέσεις είναι περιορισμένες

Υπέροχη ΜουσικήΥπέροχη Μουσική
Αφάνταστο γλέντι μέχρι το πρωίΑφάνταστο γλέντι μέχρι το πρωί

Εκλεκτό φαγητόΕκλεκτό φαγητό
-Κοκτέιλ -Κοκτέιλ 
-4 course meal-4 course meal
-Sweet table-Sweet table

-Βασιλόπιτες και πολλά άλλα-Βασιλόπιτες και πολλά άλλα
OPEN BAR

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ
ΡΕΒΕΓΙΟΝ 2023ΡΕΒΕΓΙΟΝ 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΤΟ PALACE ΤΟ PALACE 
ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ 
ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ!ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ!
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supermarchepa.com

Ευχόμαστε στην εκλεκτή πελατεία 
μας και σ’όλο τον Ελληνισμό

Χαρούμενα Χριστούγεννα 
Ευτυχες με Υγεία το 2023!

PA Samson
4600, Boul. Samson

Laval, QC  H7W 2G9
450 682-4441

PA du Parc
5242, Ave. du Parc

Montréal, QC  H2V 4E9
514 273-8782

PA du Fort
1420, Rue du Fort

Montréal, QC  H3H 2C4
514 932-0922

PA Nature
5029, Ave. du Parc

Montréal, QC  H2V 4E9
514 271-8788

SUPERMARCHÉ

βλέπουν οι καλικάντζαροι και να μη τας πειράζουν. 
Την στάκτην της εστίας δεν σηκώνουν παρά αφού πε-

ράσουν τα δωδεκάμερα, και τότε την ρίχνουν εις τα 
αμπέλια, ως προφυλακτικό από κάθε ασθένεια»). 

Επίσης, όσα παιδιά γεννιούνται ή συλλαμβάνονται τις 
ημέρες του Δωδεκαήμερου έχουν την ιδιότητα να μετα-
βάλλονται σε καλικάντζαρους.
Στα ιδιαίτερα έθιμα της Πρωτοχρονιάς κυριαρχεί η κοι-

νή αντίληψη ότι καθετί που γίνεται στην αρχή μιας νέας 
περιόδου θα ισχύσει σε ολόκληρο το διάστημα του νέου 
χρόνου («ποδαρικό»). 
Οι καλαντιστές είναι και πάλι οι προάγγελοι για την 

καλή χρονιά, αφού δεν θα παραλείψουν, όπως έκαναν 
και τα Χριστούγεννα, να επαινέσουν τον νοικοκύρη και 
να ευχηθούν όλα τα αγαθά στο σπίτι.

Στους βυζαντινούς χρόνους είχαν περισσότερο θρη-
σκευτικό χαρακτήρα και τιμούσαν τον Άγιο Βασίλειο, εξ 
ου και το έθιμο της βασιλόπιτας. 

Επίσης κατά τόπους υπήρχε η δοξασία ότι ο Χριστός και 
ο Άγιος Βασίλειος περιέρχονταν στα ποίμνια και τους 
στάβλους και ευλογούσαν τα ζώα, η γλώσσα των οποίων 
λυνόταν και μιλούσαν σαν άνθρωποι.
Τα Θεοφάνια, τα Φώτα, περιβάλλονται με μεγάλο σε-

βασμό και δέος. Τα παιδιά από το πρωί και πάλι της πα-
ραμονής τραγουδούν τα κάλαντα. 
Όπως τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, έτσι και 

τα Φώτα συνηθίζονται ειδικά ψωμιά («Φωτίτσα» στην 
Κεφαλονιά, «Βουδόψωμο» στη Νάξο). 
Σε πολλά εξάλλου μέρη υπάρχει η δοξασία ότι το βρά-

δυ της παραμονής των Φώτων τα ζώα μιλούν, γι’ αυτό οι 
γεωργοί φροντίζουν να τα περιποιηθούν όσο μπορούν 
καλύτερα, για να είναι ευχαριστημένα και να μην παρα-
πονεθούν στον Θεό για κακοπέραση.
Το κύριο στοιχείο της εορτής των Θεοφανίων, με το 

οποίο και συνδέονται τα περισσότερα έθιμα, είναι ο 
αγιασμός των υδάτων. 

Ο αγιασμός γίνεται για πρώτη φορά την παραμονή στην 
εκκλησία και λέγεται Πρωτάγιαση ή μικρός αγιασμός. 

Ο ιερέας γυρίζει την παραμονή στα σπίτια ραντίζοντάς 
τα με αγιασμό και διώχνοντας έτσι μακριά κάθε κακό.

Παλαιότερα συνέδεαν τον αγιασμό των σπιτιών με την 
εξαφάνιση των καλικάντζαρων, τους οποίους φαντάζο-
νταν να φεύγουν περίτρομοι στην παρουσία του παπά. 
Εξίσου όμως αποτελεσματική για το διώξιμο των καλι-
κάντζαρων και των άλλων δαιμόνιων θεωρούσαν και τη 
στάχτη της δωδεκαμερίτικης φωτιάς. 

Ο εθιμικός κύκλος του Δωδεκαημέρου κλείνει ουσιαστι-
κά την επομένη των Θεοφανίων, με την εορτή του Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτιστή.
Τα περισσότερα έθιμα του Δωδεκαήμερου κατάγονται 

από τις ρωμαϊκές εορτές που τελούνταν την ίδια περίο-
δο, δηλαδή τα Σατουρνάλια (17-23 Δεκεμβρίου), το Γε-
νέθλιον του Αήττητου Ηλίου (Dies Natalis Invicti Solis, 25 
Δεκεμβρίου) και την Πρώτη των Καλενδών του Ιανουα-
ρίου (Kalendae Januariae). 
Οι εορτές αυτές ήταν εξαιρετικά δημοφιλείς και είχαν 

ενσωματώσει πολλά στοιχεία της αρχαιοελληνικής λα-
τρείας, καθώς και της Ανατολής.

Η τοποθέτηση των μεγάλων χριστιανικών επετείων 
(Γέννησης, Περιτομής και Βάπτισης του Χριστού) στο 
ίδιο χρονικό διάστημα δεν μπόρεσε να εκτοπίσει τελεί-
ως – προπάντων στην ύπαιθρο – τις μακροχρόνιες και 
βαθιά ριζωμένες συνήθειες των ημερών αυτών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι μεταμφιέ-

σεις, οι οποίες και σήμερα εξακολουθούν το Δωδεκαή-
μερο κυρίως σε μέρη του βορειοελλαδικού χώρου (Ρα-
γκουτσάρια, Μωμόγεροι), αλλά και εκτός Ελλάδος (Η 
γιορτή της Μπεφάνα στη Ρώμη).
Συμπερασματικά, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι 

τα έθιμα του Δωδεκαημέρου παρουσιάζουν μικτό χα-
ρακτήρα χριστιανικών εκδηλώσεων και παγανιστικών 
συνηθειών. 

Στο βάθος υπάρχει η κοινή πεποίθηση ότι όλα αυτά τε-
λούνται την κρίσιμη αυτή εποχή των χειμερινών τροπών 
του Ηλίου, για την καλή χρονιά και την πλούσια καρπο-
φορία.

© SanSimera.gr
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Καλές Γιορτές 
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2023
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Boulangerie • Bakery

8275, RUE DUROCHER, MONTREAL, QC.  H3N 2A8

T. 514-273-5177 • F. 514.273.7091

Η διεύθυνση και το προσωπικό 
εύχεται στην εκλεκτή πελατεία του, 

και σε όλη την παροικία Καλά Χριστούγεννα, 
πάντα με υγεία και πρόοδο το Νέο Έτος!

Χρόνια Πολλά!

Χαρούμενα Χριστούγεννα, με Υγεία, 
Δημιουργία και Ελπίδα 

Καλοτάξιδο και καλότυχο 
το Νέο Έτος 2023

109

Χριστουγεννιάτικα έθιμα  
απ’ όλο τον κόσμο

Το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης 
του Χριστού γιορτάζεται με ξεχω-

ριστό τρόπο σε όλες τις γωνιές του κό-
σμου, προσφέροντας η καθεμία τη δική 
της πινελιά στο πνεύμα των ημερών και 
διατηρώντας παραδόσεις που κατάφε-
ραν να επιβιώσουν μέχρι τις μέρες μας 
ζωντανές, όπως ακριβώς και ο συμβολι-
σμός των Χριστουγέννων. Από τη Σουη-
δία μέχρι τη μακρινή Ιαπωνία, οι χώρες 
και οι λαοί τους τιμούν την έλευση του 
Χριστού και προσμένουν το νέο έτος 
μέσα από μοναδικά έθιμα.
Σουηδία:  Σε μερικές επαρχίες της 

Σουηδίας, οι κάτοικοι των χωριών συ-
νηθίζουν ανήμερα τα Χριστούγεννα να 
ρίχνουν έξω από τα σπίτια και τα χωρά-
φια τους σιτάρι, για να γιορτάσουν μαζί 
τους και τα πουλιά.
Σερβία: Οι νοικοκυρές έχουν ένα ασυ-

νήθιστο, παρ’ όλα αυτά όμως ευγενικό, 
έθιμο: Ραντίζουν τα τραπεζομάντιλά 
τους με κρασί, για να μη φέρουν φι-
λοξενούμενούς τους σε δύσκολη θέση, 
αν κατά λάθος αυτοί λερώσουν κάποιο 
τραπεζομάντιλο.
Αγγλία:  Σε κάποιες βρετανικές περι-

οχές, την παραμονή των Χριστουγέν-
νων, τηρούν το έθιμο του γλεντιού σε 
κήπους με μηλιές, ως παραλλαγή ειδω-
λολατρικής τελετής. Αφού σκοτεινιάσει, 
οι αγρότες πηγαίνουν στα περιβόλια, 
σχηματίζουν παρέες γύρω από τα πα-
λαιότερα δέντρα και πίνοντας μπύρα, 
τραγουδούν τα κάλαντα. Πυροβολούν 
στα κλαριά για να διώξουν τα κακά 
πνεύματα και πριν από χρόνια άφηναν 
τριγύρω γλυκίσματα για να καλοπιά-
σουν τα πνεύματα και να εξασφαλί-
σουν καλή σοδειά.
Γαλλία:  Την παραμονή των Χριστου-

γέννων τα παιδιά αφήνουν τα παπού-
τσια τους στο τζάκι και περιμένουν τον 
Pere Noel, τον Πατέρα των Χριστουγέν-
νων, να τους τα γεμίσει με δώρα. Το 
πρωί βρίσκουν ακόμα γλυκά, φρούτα, 
καρύδια και μικρά δωράκια κρεμασμέ-
να στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Στους καθεδρικούς ναούς της Γαλλίας 
γίνεται αναπαράσταση της γέννησης 
του Χριστού, τόσο με κούκλες, όσο και 
με ανθρώπους. Στη νότια Γαλλία, ένα 
μεγάλο κούτσουρο καίει στο τζάκι από 
τα Χριστούγεννα μέχρι και την Πρωτο-
χρονιά, έθιμο που συναντάμε και στη 
χώρα μας, γνωστό ως «Χριστόξυλο».
Γερμανία:  Οι Γερμανοί δίνουν μεγά-

λο βάρος στη διακόσμηση των σπιτιών 
τους την περίοδο των εορτών των Χρι-
στουγέννων. Γύρω από τα παράθυρα 
βάζουν ηλεκτρικά κεράκια ή λαμπιόνια 

και στα τζάμια τοποθετούν πολύχρωμες 
χριστουγεννιάτικες φιγούρες. Στα πε-
ρισσότερα σπίτια κάτω από το δέντρο 
υπάρχει και η παραδοσιακή φάτνη.

Επίσης, στη Γερμανία συναντά-
ται συχνά η το έθιμο του λεγόμενου 
«Adventskranz». Πρόκειται για ένα κη-
ροπήγιο με τέσσερις θέσεις, που συμ-
βολίζει τις τέσσερις τελευταίες εβδο-
μάδες πριν από τα Χριστούγεννα. Κάθε 
Κυριακή τοποθετούν ένα κερί στο κη-
ροπήγιο αυτό, μετρώντας αντίστροφα 
το χρόνο που απομένει για τον ερχομό 
των Χριστουγέννων.
Ιταλία: Στη Σικελία, οι χωρικοί βγάζουν 

τα μεσάνυχτα των Χριστουγέννων νερό 
από τα πηγάδια και ραντίζουν τα ζώα 
τους, γιατί πιστεύουν ότι το νερό αυτό 
είναι αγιασμένο, επειδή την ίδια ώρα 
γεννιέται και ο Σωτήρας του κόσμου.
Στη Σαρδηνία, πιστεύουν ότι όποιος 

γεννηθεί τη νύχτα των Χριστουγέννων 
και μάλιστα τα μεσάνυχτα, φέρνει την 
ευλογία του Θεού, όχι μόνο στους δι-
κούς του, αλλά και στους γείτονες των 
επτά σπιτιών που βρίσκονται πιο κοντά 
στο δικό του.
Πολωνία:  Στις αγροτικές περιοχές 

της Πολωνίας πιστεύουν ότι τα νεαρά 
κορίτσια που αλέθουν την παραμονή 
των Χριστουγέννων, θα παντρευτούν 
σύντομα. Ένα άλλο χριστουγεννιάτικο 
έθιμο θέλει τα ανύπαντρα κορίτσια να 
κρυφακούν τις συζητήσεις των γειτό-
νων. Αν κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
ακούσουν τη λέξη «πήγαινε», μπορούν 
να είναι σίγουρες ότι θα παντρευτούν 
μέσα στον επόμενο χρόνο, αν όμως 
ακούσουν τη λέξη «κάθισε», αυτό ση-
μαίνει ότι η μέρα του γάμου τους μάλ-
λον θα αργήσει αρκετά.
Ρωσία: Οι ρωσικές οικογένειες έχουν 

τη συνήθεια, τη νύχτα των Χριστουγέν-
νων, να ντύνουν στα άσπρα μία κοπέλα 
του σπιτιού, η οποία και αναπαριστά 
την Παναγία.
Κίνα:  Οι Κινέζοι που πιστεύουν στο 

Χριστό στολίζουν χριστουγεννιάτικα 
δέντρα με πολύχρωμα στολίδια που 
έχουν κατασκευάσει από χαρτί, όπως 
λουλούδια, γιρλάντες και φαναράκια. 
Τα παιδιά κρεμάνε βαμβακερές κάλτσες, 
περιμένοντας τον Λαμ Κουνγκ Κουνγκ, 
δηλαδή τον «Καλό γερό-πατέρα», να 
τους φέρει τα γλυκά και τα δώρα τους.
Ιαπωνία: Οι Ιάπωνες περιμένουν την 

παραμονή των Χριστουγέννων τον δικό 
τους Αϊ-Βασίλη, τον Χορείο, που έχει 
μάτια και πίσω από το κεφάλι του και 
κρατάει μία μεγάλη σακούλα με παιχνί-
δια.                                        © SanSimera.gr
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3418 Boul Industriel, Laval, QC H7L 4R9 | T: 450 681-0441 | F: 450 681-0765

Ευχόμαστε στην πολυπληθή πελατεία μας, 
στους φίλους και συγγενείς μας 
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ 
ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ  ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2023!

Ιωάννης Ρασσιάς 
Σπύρος Ρασσιάς
Κώστας Ρασσιάς
 Γεώργιος Κουτουμάνος 
Νίκος Κουτουμάνος

At Your Service
Since 1975

Régie du Bâtiment du Québec  RBQ:1508-3330-61

ΠΕΙΡΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ 1975

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Η ΦΡΑΣΗ
«ΠΙΣΤΕΥΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΕΥΝΑ»;

Πίστευε  και  μη  Ερεύνα:  Ακούγεται 
τακτικά, από ανθρώπους, που προ-

φασίζονται ότι γνωρίζουν τα του Νόμου 
του  Θεού:  Το  Ευαγγέλιο  λέει:  «πίστευε 
και  μη  ερεύνα».  Όταν  όμως  τους  ρωτά-
με σε ποιο σημείο αναφέρεται η συγκε-
κριμένη φράση (πίστευε και μη ερεύνα) 
στο Ευαγγέλιο, δε γνωρίζουν να απαντή-
σουν.

Εμείς απαντούμε ότι δεν υπάρχει τέτοια 
φράση στο Ευαγγέλιο. Η αντίθετη όμως 
υπάρχει: Ερευνάτε τας γραφάς.

Η όλη φράση βρίσκεται στο κατά Ιωάν-
νη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο πέμπτο, στίχο 39 
(Ιωάννη 5, 39). Έχει δε ως εξής: Ερευνάτε 
τας γραφάς, ότι υμείς δοκείτε εν αυταίς 
ζωήν αιώνιον έχειν∙ και εκείναι εισίν αι 
μαρτυρούσαι περί εμού.
Εξετάζετε,  δηλαδή,  με  προσκόλληση 
στο εξωτερικό γράμμα τις Άγιες Γραφές, 
διότι νομίζετε ότι με μόνη την ανάγνωση 
και  την εξέταση αυτή θα έχετε  ζωή αιώ-
νια. Και εκείνες είναι που μαρτυρούν για 
Μένα.
Είναι, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, 

τα λόγια αυτά του Κυρίου προσταγή. Διότι 
η Αγία Γραφή μαρτυρεί περί του Χριστού 
και με αυτή ο Θεός δίδει μαρτυρία περί 
Αυτού. 

Πρέπει, λοιπόν, να ερευνά ο κάθε πι-
στός χριστιανός τις «Γραφές», διότι με την 
έρευνα θα επιτύχει την αιώνια ζωή. «Και 
η ζωή αυτή υπάρχει στον Υιό Του και με 
την ένωση μετά του Υιού Του μεταδίδεται 
στους πιστούς. Εκείνος, που είναι ενωμέ-
νος διά της πίστεως με τον Υιό και έχει 
Αυτόν ως δικό Του, έχει την αληθινή και 
αιώνια ζωή». (Α’ Ιωάννη Ε’ 11-12).

Ο Χριστός, λοιπόν, είναι ο Θησαυρός 

και πολύτιμος Μαργαρίτης, ο κεκρυμμέ-
νος στον αγρό. Είναι το ύδωρ το ζων, που 
υπάρχει στα βαθιά φρέατα των Γραφών. Η 
προτροπή του Κυρίου «ερευνάτε τας γρα-
φάς» αναφέρεται και στην υμνολογία της 
Εκκλησίας μας. Το δοξαστικό της Λιτής στη 
γιορτή της Υπαπαντής του Κυρίου λέει τα 
εξής: «Ερευνάτε τις Γραφές, καθώς είπε 
ο Χριστός ο Θεός μας στα ιερά Ευαγγέλια, 
διότι σ’ αυτές βρίσκουμε τον Χριστό να 
γεννάται και να σπαργανούται, να θηλά-
ζει και να γαλουχείται, να δέχεται περι-
τομή και να βαστάζεται από τον Συμεών, 
όχι κατά δοξασία, ούτε κατά φαντασία, 
αλλά αληθινά έχει φανερωθεί στον κό-
σμο, προς Αυτόν ας βοήσουμε, ο προ αι-
ώνων Θεός, δόξα σοι».

ΠΙΣΤΕΥΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΕΥΝΑ:  
ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ;

Στην εύλογη απορία, του πως προέκυψε 
η άποψη «πίστευε και μη ερεύνα» ήταν 
σε χρήση από τους Ιησουίτες. Οι Ιησουί-
τες, τάγμα μοναχών της δυτικής παπικής 
εκκλησίας, είχαν τη φράση αυτή ως αρχή 
τους. Και έγραψαν «φοβερές» σελίδες 
στην ιστορία. Η έννοια της φράσεως αυ-
τής ερμηνεύεται ως εξής: Κλέψε, ατίμασε, 
εξαπάτησε,  πάτησε  πάνω  σε  πτώματα, 
αρκεί  όλα  αυτά  να  τα  κάνεις  για  καλό 
σκοπό, οπότε δε συμβαίνει τίποτε. Αλλά 
αυτός ο τρόπος σκέψης και δράσης δεν 
είναι ορθός. Δεν είναι σύμφωνος με την 
ηθική του Ευαγγελίου. Είναι τελείως ξένος 
προς αυτό.
Συνήθως αυτοί που το λένε, αποβλέπουν 

στο να καθησυχάζουν τη συνείδησή τους 
και να αποφεύγουν τον έλεγχό της. Και 
όπως γίνεται αντιληπτό, πέφτουν σε θα-

νάσιμο αμάρτημα, ακριβώς διότι έχουν 
την ιδέα ότι ξέρουν τα του θείου Νόμου. 
Αποδεικνύονται όμως πάνω στα πράγμα-
τα ότι είναι ξένοι και μακριά από το Θεό.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Η Εκκλησία μας επιτρέπει, και μάλι-

στα μας προτρέπει, να ερευνήσουμε την 
ίδια την Ανάσταση του Χριστού, πόσο 
μάλλον όλα τα άλλα. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα είναι απόσπασμα από το τρο-
πάριο της Κυριακής του Θωμά: Χαίρεις 
ερευνώμενος! Διό, Φιλάνθρωπε, Προς 
τούτο προτρέπεις τον Θωμάν.
Όχι μόνο ο Χριστός δεν είπε στον «άπι-

στο»  Θωμά  «πίστευε  και  μη  ερεύνα», 
αλλά  τον  προέτρεψε  να  ελέγξει  με  τα 
ίδια του τα χέρια τις τρύπες από τα καρ-
φιά Του.

Αυτά τα απλά αποτελούν απόδειξη, πως 
η Ορθοδοξία προτρέπει να ερευνήσουμε. 
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα επ’ αυτού η 
υμνολογία της Κυριακής του Θωμά από 
το Πεντηκοστάριο. Η υμνολογία της ημέ-
ρας είναι εκπληκτική. Οι Πατέρες λένε ότι 
ο Θωμάς απουσίασε «οικονομικώς» στην 
πρώτη εμφάνιση του Κυρίου (δηλαδή κατ’ 
οικονομίαν) έτσι ώστε να αποδειχθεί η 
Ανάσταση και με έρευνα.

*Με πληροφορίες από το βιβλίο:  
«Ο Νόμος του Θεού και ο Άνθρωπος», 
του μακαριστού Αρχιμανδρίτη  
Καλλιστράτου Ν. Λυράκη, Αθήνα 2000

Πηγή: www.ekklisiaonline.gr/
ekklisiaonline/yparchi-sto-evangelio-i-
frasi-pisteve-ke-mi-erevna/
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Ευχόμαστε  Ευχόμαστε  
στούς φίλους στούς φίλους 
και πελάτες μας και πελάτες μας 
Καλά Χριστουγέννα Καλά Χριστουγέννα 
κι’Ευτυχές κι’Ευτυχές 
το Νέο Έτοςτο Νέο Έτος

992 Curé Labelle
Chomedey, Laval 450687-5082

Απέναντι από το Pharmaprix

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ & ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

MIMOSA

Σας Εύχομαστε 
Καλά Χριστούγεννα 
κι΄Ευτυχισμένο με 
Υγεία, Προκοπή 

και Ειρήνη
το Νέο Ετος 2023!

514.271.2432
769 Jean-Talon West, Montreal

Φρέσκο ψωμί κάθε μέρα • Τούρτες για όλες τις περιπτώσεις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι
Συγχωρέστε  με  αν  φαίνομαι  καχύ-

ποπτος,  αλλά,  πολύ  φοβάμαι  ότι 
όλη αυτή η ιστορία με το Qatar-Gate θα 
φρακάρει  τελικά  στα  «μικρά  ψάρια». 
Mακάρι να κάνω λάθος. Όμως δύσκολα 
– πιστεύω – θα αγγίξει τους μεγαλόσχη-
μους  χρυσοκάνθαρους  των  Βρυξελλών, 
τα λαμόγια περιωπής, που τα παίρνουν 
από  παντού,  εξυπηρετώντας  ποικιλό-
τροπα συμφέροντα, με την εξαίρεση αυ-
τών που  τους  πληρώνουν,  δηλαδή  των 
ευρωπαίων φορολογούμενων.

Του Γιώργου Χαρβαλιά
© dimokratia.gr

Η μοιραία Εύα ήταν εξ’ αρχής αναλώσι-
μη. Ήταν βολική, ομορφούλα, χαζοβιόλα, 
υπερφιλόδοξη, άπληστη και πάνω απ’ 
όλα Ελληνίδα. Πουλάει καλά. Το ίδιο και 
η παρέα της. 
Ο ζεν πρεμιέ σύντροφος της Φραντσέ-

σκο, ο «ακτιβιστής» Ιταλός ευρωβουλευ-
τής, ο συνδικαλιστής συμπατριώτης τους 
με τη μαχητική ΜΚΟ και πάει λέγοντας.
Τυπικοί «μικροαπατεώνες» του Νότου, 

όπως θέλει να τους φαντάζεται η στερε-
οτυπική παραφιλολογία περί «τεμπέλη-
δων και χαραμοφάηδων» της Μεσογείου, 
που καλλιεργεί εντέχνως από την εποχή 
των μνημονίων η Bild και οι συναφείς 
φυλλάδες της «κεντροευρωπαϊκής ηθι-
κής».

Έλληνας είναι και ο Μαργαρίτης. Αλλά 
δε φαντάζομαι η τσιμπίδα του νόμου, 
ακόμη και η βελγική, να φτάσει μέχρι την 
αφεντιά του. 

Πρώτον, γιατί ο άνθρωπος δεν έκανε 
τίποτα – σοκολατάκια μόνο του έδωσαν 

– και δεύτερον γιατί ακόμη και στη θεω-
ρητική περίπτωση που τα έχει αρπάξει, 
είναι πολύ «μεγάλο ψάρι» για να λογο-
δοτήσει και πολύ πονηρός για να κρύβει 
τα «μαύρα» σε κούνιες μωρών.

Η υπόθεση όμως της υπόγειας διείσδυ-
σης περιθωριακών καθεστώτων και υπη-
ρεσιών σε ευρωπαϊκό έδαφος (όχι μόνο 
αραβικών) είναι πολύ μεγάλη και δεν 
εξαντλείται στο χαρτζιλίκι της Εύας. 
Ακόμη και το εξαγορασμένο από τους 

Γερμανούς Politico, έφτασε να διερωτά-
ται – για τα μάτια του κόσμου ασφαλώς 
– «πόσο βαθιά είναι η σήψη» και αν τε-
λικά μιλάμε για μερικά σάπια μήλα ή ένα 
ολόκληρο χαλασμένο βαρέλι.

Μόνο που το Politico σκοπίμως περιορί-
ζει τους συλλογισμούς του στο Ευρωκοι-
νοβούλιο και τα μέλη του. Αποφεύγει να 
ομολογήσει δηλαδή ότι η διαφθορά πη-
γάζει από υψηλότερα κλιμάκια: Την ιερή 
αγελάδα της Κομισιόν.

Στη Γερμανία ακόμη και οι πέτρες ξέ-
ρουν ότι η Μέρκελ ξεφορτώθηκε τη φον 
ντερ Λάιεν, παρκάροντάς την στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, γιατί βοούσε ο τόπος 
από τα σκάνδαλα, όταν η τελευταία ήταν 
επικεφαλής του ομοσπονδιακού Υπουρ-
γείου Άμυνας. 
Οι κακές γλώσσες έλεγαν, ότι η κυρία 

υπουργός έπαιρνε προμήθεια ακόμη και 
από τις… κάλτσες του γερμανικού στρα-
τού.
Τα κουτσομπολιά επανήλθαν την εποχή 

του κορωνοϊού. Ακόμη και σήμερα αγω-
νιζόμαστε να καταλάβουμε ακριβώς τι 
είδους συμφωνίες έκανε η θεία Ούρσου-
λα με τον Μπουρλά της Pfizer και τ’ άλλα 
παιδιά των μεγάλων φαρμακευτικών. 

Στην πορεία βγήκε στη φόρα και η 
εμπλοκή του συζύγου της που δραστηρι-
οποιείται στον τομέα της ιατρικής τεχνο-
λογίας, εξασφαλίζοντας παχυλές ευρω-
παϊκές επιδοτήσεις.
Στην περίπτωση της Ούρσουλας βεβαί-

ως δεν «άνοιξε μύτη». Ούτε πρόκειται. Γι’ 
αυτό και υποψιάζομαι ότι το μίνι Qatar-
Gate, ήταν απλώς μια καλοστημένη επι-
χείρηση επίδειξης διαφάνειας. 
Μία περιορισμένης κλίμακας «βιτρίνα 

αυτοκάθαρσης» με σκοπό να μη φτάσει 
ποτέ το μαχαίρι στο πραγματικό απόστη-
μα.
Το απόστημα δεν είναι το διακοσμητι-

κό ευρωκοινοβούλιο και η στρατιά των 
σκανδαλωδώς χρυσοπληρωμένων Ευρω-
βουλευτών, αλλά η κορυφή της πυραμί-
δας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα που εί-
ναι σάπιο από τα θεμέλια του.

Όλη αυτή η δομή εξουσίας που εξ’ αρ-
χής στήθηκε για να κερδίζουν στο τέλος 
οι Γερμανοί, ευνοεί τις υπόγειες συναλ-
λαγές, το αλισβερίσι και τη διαφθορά των 
υψηλά ιστάμενων. Οι ανήσυχοι κομπάρ-
σοι, τύπου Εύας, τσιμπολογάνε κανένα 
«κοκαλάκι».
Το γραφειοκρατικό περιβάλλον στις 

Βρυξέλλες είναι από τη φύση του νο-
σηρό και διαβρωμένο. Μιμείται τους 
κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας του 
αμερικανικού μοντέλου με τις οργανωμέ-
νες ομάδες πίεσης και τα χιλιάδες λόμπι. 
Αλλά τα οργανωμένα επιτελικά γραφεία 
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που 
«γνωμοδοτούν» για το καλό – υποτίθεται 
– του ευρωπαίου φορολογούμενου, στην 
πράξη είναι ένα κακέκτυπο των αμερικα-
νικών.

Ένα παραλυτικό σύστημα λήψης απο-
φάσεων με παρασκήνιο που βρωμάει και 
ζέχνει, κομμένο και ραμμένο για να προ-
στατεύει τα συμφέροντα των Γερμανών 
και των δορυφόρων τους. 

Όταν έρχεται η ώρα να δραστηριοποιη-
θεί για πραγματικά πανευρωπαϊκά προ-
βλήματα, όπως η πανδημία ή το φάσμα 
ενός παγωμένου χειμώνα χωρίς θέρμαν-
ση για τα νοικοκυριά, σηκώνει τα χέρια 
ψηλά. 

Η ανεπάρκεια και η ανικανότητα μπερ-
δεύεται με τις προτεραιότητες εξυπηρέ-
τησης αλλότριων συμφερόντων.

Αν σε αυτό το δαιδαλώδες περιστύλιο 
εξουσίας προστεθεί και το σάπιο φρούτο 
των ΜΚΟ, αντιλαμβάνεται κανείς το μέ-
γεθος του προβλήματος. Πίσω από κάθε 
σκάνδαλο βρίσκεται μια «Μη Κυβερνητι-
κή Οργάνωση».

Πίσω από τις περισσότερες (όχι όλες) 
ΜΚΟ βρίσκονται επιτήδειοι, οι οποίοι 
ανακαλύπτουν «ευγενείς σκοπούς» για 
να μεγαλώσουν το πορτοφόλι τους. 

Οι μηχανισμοί καθοριστικού ελέγχου 
αυτής της φάμπρικας είναι ουσιαστικά 
ανύπαρκτοι.

Εντυπωσιακή λοιπόν η επιχείρηση της 
βελγικής αστυνομίας, αξιοθαύμαστα στε-
γανοί οι μηχανισμοί της βελγικής δικαιο-
σύνης, εξαιρετικό το casting των ενόχων, 
που μεθαύριο θα μπορούν να γυρίσουν 
μια ωραία ταινία, αλλά φοβούμαι πώς η 
βαλίτσα δε θα πάει πολύ μακριά.
Το ψάρι δυστυχώς βρωμάει από το κε-

φάλι. Και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, 
για να υπηρετήσει τις ανθρώπινες αξίες 
πάνω στις οποίες σήμερα σπεκουλάρει, 
πρέπει να διαλυθεί στα εξ ων συνετέθη…
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1-888-833-4209  |  514-322-2625  |  www.neocafe.ca

Χαρούμενες Γιορτές με Υγεία,  
Ελπίδα, Αγάπη, και 

Αισιοδοξία!
Ευτυχές και Υγιές το 

Νέο Έτος 2023! 
ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ
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450 238-5856  |  marcheatlantis.com
4305, Boul. Samson, Laval, QC  H7W 2G8

Καλά Χριστούγεννα, με Υγεία, 
Αλληλεγγύη και Αγάπη! 

Καλοτάξιδο το 2023!
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ΧΡΌΝΙΑ ΠΌΛΛΑΧΡΌΝΙΑ ΠΌΛΛΑ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΌΎΓΕΝΝΑ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΌΎΓΕΝΝΑ 
και ευτυχισμένη η Νέα Χρονιά και ευτυχισμένη η Νέα Χρονιά 

 σε όλους πελάτες μας   σε όλους πελάτες μας  
και σε όλη την Ελληνική παροικίακαι σε όλη την Ελληνική παροικία

Groupe Alimentaire Miron Inc.    |    514.344.5558
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ “ΦΙΛΙΑ”
821 OGILVY AVE. MTL, QUE. H3N 1N9

Tel: (514) 948 3021 • fax: (514) 948 6063
filia@bellnet.ca•www.filia.ca

Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ» εύχεται στα Μέλη,
στις οικογένειές τους  και σε όλη την παροικία, 

Καλές γιορτές, Υγεία  και ευτυχία & τους υπενθυμίζει να
στηρίζουν τους ηλικωμένους  και τις ανάγκες τους.

Καλά Χριστούγεννα
και ο Νέος Χρόνος 2023

να είναι γεμάτος υγεία και χαρά!

ΗΠΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ DAILY MAIL

Σε δίκη η αναμέτρηση  
της Arizona για το Κυβερνείο
Δικαστής ανοίγει τον «ασκό του Αιόλου» για τα 
αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών •  Στη μήνυση 
της ρεπουμπλικανής Kari Lake υποστηρίζεται, μεταξύ 
των άλλων, ότι τα μηχανήματα που καταγράφουν τις 
ψήφους την ημέρα των εκλογών δυσλειτουργούσαν 
«σκόπιμα»

Η ρεπουμπλικανή  Kari  Lake  (στη 
φωτ. με τον Ντόναλντ Τραμπ), μία 

από  τις  βασικές  υποστηρίκτριες  του 
πρώην  Αμερικανού  προέδρου  Donald 
Trump, δήλωσε τη Δευτέρα 19/12 ότι εί-
ναι  σίγουρη  για  τη  νίκη  της,  αφότου 
το  δικαστήριο  δέχθηκε  να  εξετάσει  τα 
στοιχεία  της  σχετικά  με  το  αίτημα  της 
που υποστηρίζει ότι οι εκλογές εκλάπη-
σαν από την αντίπαλο της, καθώς ένας 
δικαστής  στην Αριζόνα αποφάσισε  ότι 
η υπόθεση της θα εκδικαστεί αυτή την 
εβδομάδα.

Η Lake έχασε τις εκλογές προκειμένου 
να γίνει η επόμενη κυβερνήτης της Αρι-
ζόνα τον περασμένο μήνα, με περίπου 
17.000 ψήφους διαφορά από την υπο-
ψήφια των Δημοκρατικών Katie Hobbs. 

Ωστόσο, μετά την ήττα της διαφώνησε, 
κάνοντας λόγο για μεγάλα προβλήματα 
στην εκλογική διαδικασία που της κόστι-
σαν τις εκλογές. Τη Δευτέρα 19/12, ο δι-
καστής είχε απορρίψει μια σειρά από αι-
τήματα της, αλλά τελικά αποφάσισε ότι 
η Lake θα μπορέσει τελικά να παρουσιά-
σει τα στοιχεία της στο δικαστήριο αυτή 
την εβδομάδα.

Η Lake ανέφερε στο DailyMail.com πριν 
από την απόφαση, ότι θα κέρδιζε αν είχε 
την ευκαιρία μιας δίκης. «Όταν εκθέ-
σουμε τα αποδεικτικά μας στοιχεία, τα 
οποία είναι συντριπτικά, ο δικαστής θα 
αποφανθεί υπέρ μας και θα κερδίσου-
με», είπε. Και κατηγόρησε τους αντιπά-
λους της ότι ξέφυγαν από την αλήθεια. 
«Η άλλη πλευρά θέλει να βάλει όλα 

αυτά τα προβλήματα που παρουσιάστη-
καν κάτω από το χαλί, καθώς αρνείται να 
παραδεχθεί ότι οι εκλογές μας διεξήχθη-
σαν σαν μια τριτοκοσμική χώρα, σαν μια 
δημοκρατία της μπανανίας», είπε. «Και 
θέλουν αυτό να ξεχαστεί».
Αργά το απόγευμα της Δευτέρας 19/12, 

ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστη-
ρίου της Κομητείας Μαρίκοπα, Peter 

Thompson, διέταξε να πραγματοποιη-
θεί μια διήμερη δίκη που να αφορά δύο 
από τα στοιχεία της φερόμενης απάτης 
που παρουσίασε η νομική ομάδα της 
Lake σχετικά με ζητήματα φύλαξης των 
μηχανημάτων των εκλογών και τις βλά-
βες των εκτυπωτών.
Όπως η ίδια η υποψήφια έγραψε στο 

Twitter, «η υπόθεση των εκλογών πρό-
κειται επιτέλους να δικαστεί. Η Katie 
Hobbs προσπαθεί να απορρίψει την 
υπόθεσή μας. Θα πρέπει να πάρει θέση 
και να καταθέσει».

Η ρεπουμπλικανή, η οποία υπήρξε βα-
σική υποστηρίκτρια των ισχυρισμών του 
πρώην Αμερικανού προέδρου, ότι οι 
εκλογές του 2020 είχαν κλαπεί, είπε ότι 
θα πήγαινε τον αγώνα της μέχρι το Ανώ-
τατο Δικαστήριο αν χρειαστεί. 

H 52χρονη Hobbs και η νομική της ομά-
δα προσπάθησε να απορρίψει το αίτημα 
της Lake κατά τη διάρκεια της ακρόασης 
τη Δευτέρα 19/12 το πρωί, στο Ανώτα-
το Δικαστήριο της Κομητείας Μαρικόπα 
αλλά τώρα, σύμφωνα με τη Lake, θα 
πρέπει να λάβει θέση και να καταθέσει 
στην επερχόμενη δίκη.

Στη μήνυση της Lake υποστηρίζεται ότι 
τα μηχανήματα που καταγράφουν τις 
ψήφους την ημέρα των εκλογών δυσλει-
τουργούσαν «σκόπιμα», οδηγώντας στη 
νίκη της Hobbs. 

Η 53χρονη Lake ισχυρίζεται ότι ένας 
αξιωματούχος της κομητείας Maricopa 
παρενέβη στα μηχανήματα, παραβιάζο-
ντας τόσο την ομοσπονδιακή όσο και την 
πολιτειακή νομοθεσία.
Να σημειώσουμε ότι το γεγονός και 

μόνο ότι θα πραγματοποιηθεί δίκη για 
αποτέλεσμα εκλογών, πιθανά να προκα-
λέσει κύμα νέων αιτημάτων για δικαστι-
κή επαναξιολόγηση που να αφορά και 
άλλες πολιτείες των ΗΠΑ, κυρίως περι-
οχές που το τελικό αποτέλεσμα κρίθηκε 
με διαφορά λίγων χιλιάδων ψήφων.

Ευχαριστούμε για τη συνεχή 
προτίμηση και υποστήριξή σας 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

21 Δεκεμβρίου, 1962  -  
21 Δεκεμβρίου, 2022
60 χρόνια στην υπηρεσία 
της ελληνικής παροικίας
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BOUTIQUE
756, rue St-Roch,

Montreal
514.274.5302

BOUTIQUE
3480 Des Sources 

Dollard-Des Ormeaux
514.542.4777

HH  ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  ΜΜΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  
ΕΕΥΥΧΧΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΕΕ  ΟΟΛΛΗΗ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑ

ΚΚΑΑΛΛΑΑ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥΓΓΕΕΝΝΝΝΑΑ  ΜΜΕΕ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ,,  
ΧΧΑΑΡΡΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΥΥΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΝΝΕΕΟΟ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ

H ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, 
ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

20232023
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ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΗΠΑ, ΚΙΝΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΕΥΡΩΠΗ

«Χρυσές δουλειές» για τις βιομηχανίες όπλων
Οι αριθμοί προκαλούν... ίλιγγο κι αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι  
ότι οι βιομηχανίες οπλικών συστημάτων θα κάνουν «χρυσές δουλειές»

Ανησυχία  προκαλούν  τα  αμυντικά 
προγράμματα  των  μεγάλων  δυνά-

μεων,  καθώς  διαμορφώνονται  σε  πρω-
τοφανή  επίπεδα,  προκαλώντας  πλήθος 
ερωτημάτων  για  τις  σκοπιμότητες  και 
αναζωπυρώνοντας σενάρια συνομωσίας 
σχετικά  με  το  ενδεχόμενο  ενός  γενικευ-
μένου πολέμου.
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία άλλαξε 

άρδην τους σχεδιασμούς της ΗΠΑ, της Κί-
νας, της Ιαπωνίας αλλά και της Ευρώπης. 
Είναι χαρακτηριστικό πως ο Γερμανός κα-
γκελάριος, Olaf Scholz, ανακοίνωσε τον 
επανεξοπλισμό της χώρας του, προκαλώ-
ντας τεκτονικές αλλαγές στην Ευρώπη. Οι 
αριθμοί προκαλούν… ίλιγγο κι αυτό που 
δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι ότι οι 
βιομηχανίες οπλικών συστημάτων θα κά-
νουν «χρυσές δουλειές» και θα καταγρά-
ψουν κέρδη με… ουρά.
ΗΠΑ: Οι ΗΠΑ αύξησαν τις ετήσιες αμυ-

ντικές δαπάνες σε 858 δισ. δολ. Πρόκειται 
για ποσό-ρεκόρ, που είναι κατά 45 δισ. 
δολάρια υψηλότερο από αυτό που είχε 
προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος, Joe 
Biden. Ο νέος αμυντικός προϋπολογισμός 
των ΗΠΑ προβλέπει την αγορά νέων οπλι-
κών συστημάτων – συμπεριλαμβανομέ-
νων των μαχητικών αεροσκαφών F-35 της 
Lockheed Martin και πολεμικών πλοίων 
που θα κατασκευάσει η General Dynamics 
– περισσότερα κεφάλαια για την ανάπτυ-
ξη υπερηχητικών όπλων και το κλείσιμο 
της εγκατάστασης αποθήκευσης καυσί-
μων Red Hill στη Χαβάη. Ακόμη, αύξηση 

μισθών 4,6% για τους στρατιωτικούς και 
υποστήριξη σε Ταϊβάν (που αντιμετωπίζει 
την επιθετικότητα της Κίνας) και Ουκρα-
νία. Το νομοσχέδιο παρέχει στην Ουκρα-
νία πρόσθετη βοήθεια τουλάχιστον 800 
εκατ. δολαρίων το επόμενο έτος, ενώ πε-
ριλαμβάνει σειρά διατάξεων για την ενί-
σχυση του οπλοστασίου της Ταϊβάν.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι ετήσιες δαπά-
νες του αμερικανικού Πενταγώνου είναι 
τρεις φορές υψηλότερες από τις αντί-
στοιχες οποιουδήποτε άλλου υπουργείου 
Άμυνας στον κόσμο.
ΚΙΝΑ: Η Κίνα είχε ανακοινώσει το Μάρ-

τιο 2022 ότι θα αυξήσει το στρατιωτικό 
προϋπολογισμό της κατά 7,1% το 2022. 
Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από το 
ρυθμό αύξησης των στρατιωτικών δαπα-
νών της περασμένης χρονιάς (+6,8%).  Η 
Κίνα θα αποκτήσει με αυτές τις δαπάνες 
1,45 τρισ. Γιουάν (230 δισ. δολαρίων) το 
δεύτερο μεγαλύτερο στρατιωτικό προϋ-
πολογισμό στον κόσμο, πίσω μόνο από τις 
ΗΠΑ (740 δισ. δολάρια το 2022). Η αύξη-
ση των στρατιωτικών δαπανών είναι κα-
θαρά υψηλότερη από την προβλεπόμενη 
επέκταση του ΑΕΠ.
ΙΑΠΩΝΙΑ:  Η Ιαπωνία ανακοίνωσε στρα-

τιωτικές δαπάνες μαμούθ ύψους 320 
δισ. δολ., προχωρώντας στη μεγαλύτερη 
στρατιωτική ενίσχυση από το Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο.  Η κυβέρνηση της χώρας 
ενέκρινε μια ριζοσπαστική αναθεώρηση 
του αμυντικού της δόγματος, ένα γεγο-
νός που αποτελεί σημαντική αλλαγή για 

τη χώρα η οποία διαθέτει ένα ειρηνιστικό 
Σύνταγμα, αλλά είναι αντιμέτωπη με ένα 
ολοένα και πιο τεταμένο γεωπολιτικό πε-
ριφερειακό πλαίσιο. Η Ιαπωνία σκοπεύει, 
στο πλαίσιο της μεγαλύτερης μεταρρύθ-
μισης της αμυντικής της πολιτικής εδώ και 
δεκαετίες, να αυξήσει σημαντικά τις αμυ-
ντικές της δαπάνες, να αυξήσει το βελη-
νεκές των πυραύλων της και να συνεργα-
στεί πιο στενά με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες 
αντίστοιχης νοοτροπίας, προκειμένου να 
αποτρέψει απειλές στη διεθνή τάξη.  Οι 
αλλαγές αυτές, τις οποίες στηρίζει η κοινή 
γνώμη της Ιαπωνίας, αποτελούν τη μεγα-
λύτερη στροφή της χώρας, το ειρηνιστικό 
Σύνταγμα της οποίας (υιοθετήθηκε μετά 
την ήττα της στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο) 
της απαγορεύει επί της αρχής να διαθέτει 
πραγματικό στρατό. Το νέο ιαπωνικό αμυ-
ντικό δόγμα παρουσιάζεται σε τρία έγγρα-
φα, τα οποία αναφέρονται ξεκάθαρα στην 
Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία.
ΕΥΡΩΠΗ:  Στην Ευρώπη, οι αμυντικές 

δαπάνες αυξήθηκαν 6% από το 2020 στα 
214 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον Ευρωπα-
ϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA). Ειδικότερα, 
οι αμυντικές δαπάνες των 26 χωρών – με-
λών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας 
έφτασαν την προηγούμενη χρονιά τα 214 
δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ετήσια έκθε-
ση του οργανισμού. Κι αυτό πριν τον πό-
λεμο στην Ουκρανία και πριν η Γερμανία 
μπει στην κούρσα των εξοπλιστικών προ-
γραμμάτων. Πρόκειται για αύξηση 6% σε 
σύγκριση με τις δαπάνες που καταγράφη-

καν το 2020. Η Φινλανδία, η Ελλάδα και 
η Σλοβενία, είναι οι τρεις χώρες που αύ-
ξησαν περισσότερο τις αμυντικές τους δα-
πάνες, κατά 42%, 33% και 27% αντίστοιχα. 
Οι αμυντικές δαπάνες αυξάνονται πάντως 
πιο αργά από την αύξηση του ΑΕΠ στην 
Ευρώπη. Εξακολουθούν να αντιστοιχούν 
στο 1,5% του ΑΕΠ των 26 κρατών – μελών 
του EDA, από (1,4% το 2019).
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: Πρό-

κειται για ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα 
100 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του οποίου θα 
αναπτυχθούν μαχητικά νέας γενιάς και 
πλοία σε συνεργασία με τη Γαλλία. Σύμ-
φωνα με τους υπολογισμούς, η Γερμανία 
θα επενδύσει πάνω από το 2% του ΑΕΠ 
της στην Άμυνα.

© primenews.press

Clinique Podiatrique Chomedey
3030 Curé-Labelle

Suite 103, Chomedey
Laval, QC  H7P 0H9

T. 450.682.7800
F. 450.682.4542

www.CliniquePodiatriqueChomedey.com

Επισκεφθείτε μας για όλες  
τις ποδιατρικές σας ανάγκες

Χαρούμενα 
Χριστούγεννα

Ευτυχές με 
Υγεία το 2023!

DR. ALEXANDRA ZORBAS
Ποδίατρος / Podiatrist

Οι Καλλιτεχνικοί Διευθυντές
της Chroma Musika  και της 
Panarmonia Atelier Musical 

Μαρία Διαμαντή 
και Δημήτρης Ηλίας

εύχονται σε όλους 

Χαρούμενα Μουσικά Χριστούγεννα 
και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος.
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BROSSARD
2151, boul. Lapinière,
Brossard, QC  J4W 2T5

450 322-0155
brossard@lacademie.ca

LAVAL
1730, ave. Pierre-Péladeau,

Laval, QC  H7T 2Z1
450 683-2525

laval@lacademie.ca

SAINT-DENIS
4051, rue St-Denis,

Montréal, QC  H2W 2M7
514 849-2249

stdenis@lacademie.ca

SAINT-EUSTACHE
163 Boulevard Arthur-Sauvé,-

Saint-Eustache, QC J7P 2A4
450.983.1515

lacademie.shopachat.ca

CRESCENT
2100, rue Crescent,

Montréal, QC  H3G 2B8
514 664-4455

crescent@lacademie.ca

GATINEAU
25, ch. de la Savane,

Gatineau, QC  J8T 8A4
819 600-1300

stdenis@lacademie.ca

ANJOU
7275, boul. des Galeries d’Anjou,

Anjou, QC  H1M 2W2
514 798-8222

academieanjou@bellnet.ca

POINTE-CLAIRE
6321, Trans-Canada Hwy #129,

Pointe-Claire, QC  H9R 5A5
514 429-4488

pointeclaire@lacademie.ca

SAINTE-THÉRÈSE
222, boul du Curé-Labelle,
Sainte-Thérèse, QC J7E 2X7

514.664.4477
sttherese@lacademie.ca
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ΕΦΗΒΟΙ «ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ» ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

Στο «κλουβί» των social media
Η εξάρτηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «καταπίνει»  
την αθωότητα και τις δεξιότητες των μικρών παιδιών

Στην  τηλεταινία  «I  Am  Ruth»,  η  Κέιτ 
Γουίνσλετ υποδύεται μια μητέρα που 

προσπαθεί να βοηθήσει την έφηβη κόρη 
της  την  οποία  βλέπει  να  βυθίζεται  στον 
κόσμο των σόσιαλ μίντια. «Γυρίζεις σπίτι 
σε ένα δήθεν ασφαλές μέρος μακριά από 
το σχολείο, αλλά αυτό δε συμβαίνει λόγω 
των  σόσιαλ  μίντια»,  λέει  κάποια  στιγμή 
η  μία  από  τις  τέσσερις  15χρονες  ηρωί-
δες  του  επίσης  βρετανικού  ντοκιμαντέρ 
«Heart Eyes and a World» (2021), που εξε-
ρευνά  την  τάση  των  εφήβων  να  παρου-
σιάζουν  τον  εαυτό  τους  με  αλληλουχίες 
από σέλφι. Πόσο διαδεδομένο πρόβλημα 
είναι τελικά η εξάρτηση από τα κοινωνικά 
δίκτυα; Και πόσο επικίνδυνος μπορεί να 
γίνει ο κόσμος από likes, followers, emojis 
και DMs;

Λίνα Γιάνναρου 
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σε έρευνα που είχε πραγματοποιή-
σει η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) 
ΕΚΠΑ προ πανδημίας είχαν εντοπιστεί 
πολύ υψηλά ποσοστά εθισμού των νέων 
στο Ίντερνετ (30%-40% του εφηβικού πλη-
θυσμού), με τη σοβαρή συμπεριφορά 
εξάρτησης να αγγίζει το 8%. Εν μέσω παν-
δημίας, τα αντίστοιχα ποσοστά έφτασαν 
το 50%-60%, με τη σοβαρή συμπεριφορά 
εξάρτησης να φτάνει το 15%. «Πάνω από 
το 40% των κλήσεων αφορά συμπερι-
φορές εξάρτησης από το Διαδίκτυο, ένα 
από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρώ-
πη», λέει στην «Κ» ο Γιώργος Κορμάς, για-
τρός και υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας 

του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδι-
κτύου (210-60.07.686, help-line.gr). 

Όπως λέει, σε ό,τι αφορά τον εθισμό στα 
κοινωνικά δίκτυα, το μεγαλύτερο πρόβλη-
μα εστιάζεται στο Instagram και στο Tik 
Tok. «Το Tik Tok είναι ένας συνδυασμός 
του Musical.ly (σ.σ. παλιότερη πλατφόρμα 
κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία οι χρή-
στες μοιράζονταν σύντομα βίντεο με συγ-
χρονισμό των χειλιών) με το Chatroueltte 
(ιστότοπος που συνδυάζει τυχαίους χρή-
στες για συνομιλία με βίντεο). Έχει δηλαδή 
το στοιχείο της εναλλαγής και της αναμο-
νής, που κρατάει τα παιδιά σε διέγερση, 
με αποτέλεσμα να λειτουργεί εθιστικά. Τα 
παιδιά δεν μπορούν να βάλουν όριο στο 
πόσο θα παρακολουθήσουν, με αποτέλε-
σμα τα περισσότερα περιστατικά εξάρτη-
σης να τα παρατηρούμε εδώ».

Από τις πλέον ανησυχητικές εξελίξεις 
που παρατηρούν οι ειδικοί της γραμμής 
είναι ότι συνεχώς μειώνεται η ηλικία των 
παιδιών που μπαίνουν στα σόσιαλ μίντια. 
«Όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά, τόσο μεγα-
λύτερες οι επιπτώσεις. Ο εθισμός σε απο-
κόβει από το περιβάλλον όπου φυσιολογι-
κά θα αναπτυσσόσουν, από τον αθλητισμό, 
τη μουσική, το χορό. Όταν πια ξεκολλήσει, 
με τι θα ασχοληθεί το παιδί;» τονίζει ο κ. 
Κορμάς. «Σκεφτείτε τα παιδιά που είναι 
όλη μέρα στο Tik Tok ή στο Fortnite (σ.σ. 
διαδικτυακό παιχνίδι) τι θα θυμούνται από 
το σχολείο; Δε θα θυμούνται μια παράστα-
ση ή τις παρέες τους, αλλά ότι εκείνη την 
εποχή όλη μέρα ήταν κλεισμένα μέσα κι 
έπαιζαν. Χάνεται η παιδικότητα, η αθωό-
τητα. 

Παιδιά με δεξιότητες, παιδιά – αστέρια 
καθηλώνονται εκεί». Οι περισσότερες κλή-
σεις γίνονται από τους γονείς, οι οποίοι 
συχνά αναφέρουν την ύπαρξη μεγάλων 
εντάσεων στο σπίτι. «Πολύ συχνά ο εθι-
σμός φτάνει τα πράγματα στα άκρα, μπο-
ρεί να υπάρξουν βιαιοπραγίες, έχουμε 
δει και παιδιά να φεύγουν από το σπίτι». 
Όπως σημειώνει, ιδιαίτερη αξία έχουν και 
οι μαρτυρίες των ίδιων των παιδιών που 
κατάφεραν να «βγουν» από το πρόβλη-
μα. «Καταλογίζουν στους γονείς τους ότι 
δεν ήταν εκεί για να τα προστατεύσουν. 
Πάντα αυτά τα παιδιά μάς αναφέρουν ότι 
βλέπουν στο όνειρό τους ότι είναι καλοί 
μαθητές, ότι κάνουν δραστηριότητες με 
άλλα παιδιά. Τους έχει μείνει δηλαδή απω-
θημένο». Η συμβουλή του Γιώργου Κορμά 
στους γονείς μικρών παιδιών είναι, να εί-
ναι αποτρεπτικοί στη χρήση κοινωνικών 
δικτύων. «Δε θα τους προσφέρει τίποτα 
στην ανάπτυξή τους, το αντίθετο. Πώς θα 
μάθει, για παράδειγμα, το παιδί τι σημαί-
νει αναστολή; Μεγαλώνουν σε περιβάλλο-
ντα βίας και μισαλλοδοξίας με κίνδυνο να 
αναπτύξουν επιθετικότητα. Τα πρότυπα 
στο Ίντερνετ είναι πολύ πιο ισχυρά από 
αυτά που του δίνει η οικογένεια ή το σχο-
λείο, δημιουργείται σύγχυση στα παιδιά». 
Σε ό,τι αφορά τους γονείς μεγαλύτερων 
παιδιών, να ανοίξουν μαζί τους κουβέντες 
και να φροντίσουν να έχουν ποιοτικό ύπνο. 
«Θεωρείται παραμέληση από το γονιό το 
παιδί να ξενυχτά συστηματικά».

ΤΑ ΓΟΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Η Μαρία Μουζάκη, ψυχολόγος και συ-

στημική ψυχοθεραπεύτρια της Μονάδας 
Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) της Β΄ Παιδιατρι-
κής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Νοσοκομείο Παίδων «Π. & A. Κυριακού», 
η οποία δέχεται περιστατικά εθισμού στο 
Διαδίκτυο, συμφωνεί ότι τη «δουλειά» 
πρέπει να την κάνει κυρίως ο γονιός. 
Όπως επισημαίνει στην «Κ», «στην πανδη-
μία το πράγμα ξέφυγε, σπρώξαμε τα παι-
διά στους υπολογιστές. 

Όμως τα παιδιά από πού παίρνουν πα-
ράδειγμα; Δεν είναι τι θα πούμε οι γονείς, 
είναι τι κάνουμε οι ίδιοι. Και οι γονείς στην 
πανδημία φέραμε τη δουλειά μας στο σπί-
τι και καθίσαμε μπροστά από τον υπολο-
γιστή. 
Τα πιο μικρά παιδιά, όμως, δεν μπορούν 

να διαχωρίσουν ότι αυτό είναι δουλειά, 
βλέπουν απλώς τη μαμά και τον μπαμπά 
μπροστά στην οθόνη, σε κοινή θέα. Είμα-
στε απόντες – παρόντες».

Σύμφωνα με την κ. Μουζάκη, μάλιστα, τα 
προβλήματα εξάρτησης των παιδιών από 
το Διαδίκτυο έχουν πολύ συχνά να κάνουν 
με «το πώς ο γονιός χειρίζεται τα δικά του 
ζητήματα και με την αδυναμία του να ορι-
οθετήσει και να συμβουλεύσει». 

Όπως λέει, υπάρχει διέξοδος, αλλά χρει-
άζεται πολλή δουλειά κυρίως από τους 
ίδιους τους γονείς. «Να μην είμαστε ζω-
ντανοί – νεκροί. Πώς να είναι τα παιδιά 
μας κοινωνικά και να έχουν παρέες, όταν 
εμείς κλεινόμαστε σε δουλειές και γάμους 
που δε μας ευχαριστούν; Ένας έφηβος που 
βρίσκει παρηγοριά στον υπολογιστή δεν 
ξέρει πώς να ζήσει, πώς να νοηματοδοτή-
σει τη ζωή του».

FRUITS ET LÉGUMES

Read what people are saying about us:
https://www.facebook.com/PanierDuFermier/

A value of$60+at the supermarketYou pay only $35

Fruits and Vegetables
Fresh of the day at amazing prices! Reserve yours today.

(514) 473-4591 3151-B  boul. DAGENAIS OUEST 
( near Curé-Labelle) Laval

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com

Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα 
και Χρόνια Πολλά!και Χρόνια Πολλά!

The owners, and the management and  staff  of 
Metro Plus Dépatie join together to wish you 

Merry Christmas and a Joyful Happy New Year!

1100, L’Avenir Blvd., Laval • 450-687-8233

Our advice is professional, our service is exceptional
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Περίπου 600 μεσίτες  ακινήτων στην υπηρεσία σας
Largest independent office in Quebec

514 360-3000       www.charisma.ca514 360-3000       www.charisma.ca

Montreal - Center - City
1460 Sherbrooke West, Office 200

Montreal, Qc, H3G-1K4

Montreal
4280 Rue Beaubien E, 

 Montréal, QC H1T 1S6, Canada

Rive-sud
2015, av. Victoria, Bureau 200
St-Lambert, Quebec, J4S 1H1
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Η Γενετική μίλησε: Οι σημερινοί Έλληνες  
έχουν «μυθική» καταγωγή!
Οι σημερινοί Έλληνες έχουν σχεδόν… 

μυθική καταγωγή! Αυτό προκύπτει 
όχι  από  διάφορες…  υπερπατριωτικές 
θεωρίες, αλλά από την επίσημη επιστή-
μη,  καθώς  χάρη  στη  ραγδαία  πρόοδο 
που  έχει  συντελεστεί  στις  έρευνες  για 
το  ανθρώπινο  γονιδίωμα  -DNA-  τα  τε-
λευταία  λίγα  χρόνια,  είναι  δυνατόν  να 
εξακριβώσουμε  ποιοι  ακριβώς  ήταν  οι 
προ-προ-προ παππούδες μας.

Σωτήρης Σκουλούδης
© newsbomb.gr

Ο γνωστός διακεκριμένος Γενετιστής και 
πρώην πρόεδρος του Τμήματος Βιολογί-
ας του ΑΠΘ, Κώστας Τριανταφυλλίδης, 
μιλώντας στο newsbomb.gr καταρρίπτει 
τους παντελώς αβάσιμους και ανιστόρη-
τους ισχυρισμούς, που έχουν διαδοθεί 
κατά καιρούς κι από διάφορους «ειδι-
κούς» ή διάφορα κέντρα – σχετικά με το 
ποιοι είναι οι κάτοικοι της χερσονήσου 
του Αίμου και περί της συνέχειας του ελ-
ληνικού έθνους.
«Τα στοιχεία της Γενετικής αποδεικνύ-

ουν αδιαμφισβήτητα, ότι οι σημερινοί κά-
τοικοι της Κρήτης είναι απόγονοι των Μι-
νωιτών που ζούσαν στον ίδιο τόπο. 

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι Έλληνες σε 
ποσοστό 70% έχουν ίδια γενετική σύ-
σταση με τους Μυκηναίους – αυτό ήταν 
ένα ανέλπιστο κατά κάποιον τρόπο, εύ-
ρημα. Η γενική συνέχεια των Ελλήνων 
υποστηρίζεται πλήρως από τα πλέον τεκ-
μηριωμένα δεδομένα», αναφέρει ο καθη-
γητής.

Η σπουδαία πρόοδος στην επιστήμη της 
γενετικής και η αξιοποίηση του DNA από 
αρχαίους σκελετούς και άλλα δείγματα, 
οδηγούν και σε άλλα πολύ ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα. 

Όπως σημειώνει ο Κώστας Τριανταφυλ-
λίδης, σύμφωνα με την αρχαιογενετική, ο 
σημερινός άνθρωπος έφτασε στην Ελλά-
δα πριν από 200.000 χρόνια, και όχι πριν 
από 40.000 χρόνια, όπως πιστευόταν μέ-
χρι πρότινος. 
Επίσης, όπως αποδείχτηκε, όλοι μας 

έχουμε και λίγο DNA από… Νεάντερταλ! 
Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι της Ευρασίας 

είναι κατά 2,5% Νεάντερταλ και οι Έλλη-
νες κατά 2%, γεγονός που καταδεικνύει 
ότι το άλλο ανθρώπινο είδος που συνυ-
πήρξε πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια 
με τον Homo Sapiens, έχει αφήσει τα ίχνη 
του και στη σημερινή εποχή…

Οι Έλληνες, δε, έχουν πολύ στενή συγγέ-
νεια με τους κατοίκους της νότιας Ιταλίας. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι το DNA των 

Σικελών ταυτίζεται σε ποσοστό άνω του 
37% με το δικό μας. 
Σχετικά με το DNA των σύγχρονων Τούρ-

κων, δε, παρατηρούνται πολλές εκπλή-
ξεις, ενώ όπως φαίνεται δεν παρατηρού-
νται επιμιξίες μεταξύ των Τούρκων και 
των Ελλήνων στους κατοίκους του ελλα-
δικού χώρου.

Εξηγώντας αυτά τα πορίσματα, ο δι-
ακεκριμένος ερευνητής αναφέρεται 
στις τρεις μεγάλες εισβολές που υπέστη ο 
Ελληνισμός δια μέσου των αιώνων, χωρίς, 
ωστόσο, λόγω διάφορων πολιτιστικών 
και θρησκευτικών παραγόντων, κυρίως, 
να επηρεάσουν, έστω και λίγο, τη γενετι-
κή μας συνέχεια.
Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης μας εξηγεί 

επίσης, ότι η μεγάλη αυτή επιστημονική 
πρόοδος στη γενετική, διευρύνει σε τε-
ράστια επίπεδα τις δυνατότητες της σύγ-
χρονης ιατρικής.
Πλέον, μπορούμε να μελετήσουμε ολό-

κληρο το DNA και να γίνει έγκαιρα και 

αξιόπιστα η αιτιολογική εμφάνιση κά-
ποιας κληρονομικής ασθένειας, όπως και 
η επεξεργασία του ανθρώπινου γονιδιώ-
ματος για τη θεραπεία ασθενειών. 
Το DNA μας δείχνει επίσης και την προδι-

άθεση -ή επιπλέον προστασία- που έχουν 
οι άνθρωποι έναντι διάφορων ασθενει-
ών. Βεβαίως, απαιτείται μεγάλη προσο-
χή, για τα θέματα βιοηθικής που προκύ-
πτουν.
Τέλος, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης ανα-

φέρεται και σε εταιρείες του εξωτερικού, 
οι οποίες προσφέρουν την υπηρεσία της 
παρουσίασης της προσωπικής μας κατα-
γωγής, βάσει του DNA μας. 

Ήδη, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 
στείλει δείγμα του DNA τους -συνήθως 
με σάλιο- και έναντι αμοιβής λαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με την απώτατη κα-
ταγωγή τους, ενώ εντοπίζουν και συγγε-
νείς τους σε όλο τον κόσμο.

Ο καθηγητής είναι επιφυλακτικός σχετι-
κά με αυτή τη «μόδα» και επισημαίνει ότι 
πρόκειται ουσιαστικά για «ψυχαγωγικά 
τεστ», τα οποία βασίζονται στις βάσεις 
δεδομένων που έχουν οι εταιρείες, από 
νεότερα και παλαιότερα δείγματα DNA. 

Γι’ αυτό, όπως εξηγεί, τα αποτελέσματα 
μπορεί να διαφέρουν από τη μία εται-
ρεία στην άλλη.
«Εγώ δε θα έδινα το DNA μου για ψυ-

χαγωγικούς λόγους», σημειώνει. «Θα 
μπορούσαν να πάρουν τα δεδομένα χά-
κερ, ή μπορεί οι εταιρείες να τα πουλάνε 
σε φαρμακευτικές εταιρείες, ή ακόμα με 
κάποιον τρόπο να χρησιμοποιηθούν εις 
βάρος μας στο μέλλον…».

Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Πρίγκιπας των Μινωιτών, βάσει της αρχαιογενετικής,  
είναι οι πρόγονοι των σημερινών Ελλήνων
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Στις φλόγες «Κατράντζος» και «Μινιόν»
Τα ξημερώματα της 19ης Δεκεμβρίου 1980 δύο ταυτόχρονες πυρκαγιές κατέστρεψαν δύο από τα ιστορικότερα 
πολυκαταστήματα της Αθήνας, «Μινιόν» και «Κατράντζος», εν μέσω της εορταστικής περιόδου

Τα ξημερώματα της 19ης  Δεκεμβρί-
ου  1980 δύο ταυτόχρονες πυρκαγιές 

κατέστρεψαν δύο από τα ιστορικότερα 
πολυκαταστήματα της Αθήνας, «Μινιόν» 
και «Κατράντζος», εν μέσω της εορταστι-
κής περιόδου. Επρόκειτο για εμπρησμούς 
και αποδόθηκαν από τις αρχές σε τρομο-
κρατικές ενέργειες.

Στις 3:07 το πρωί της Παρασκευής, αυτό-
πτες μάρτυρες και στα δύο πολυκαταστή-
ματα άκουσαν εκρήξεις και δευτερόλεπτα 
μετά είδαν φλόγες να ξεπηδούν από τα 
δύο κτήρια. Μέσα σε λίγα λεπτά έγιναν 
παρανάλωμα του πυρός, εξαιτίας των εύ-
φλεκτων υλικών και της απουσίας χωρι-
σμάτων στους ορόφους.

Η Πυροσβεστική, που έφθασε και στα 
δύο σημεία μισή ώρα αργότερα με 38 οχή-
ματα και 170 άνδρες, είχε να επιτελέσει 
δύσκολο έργο. Κύριο μέλημά της ήταν να 
αποτρέψει την επέκταση της φωτιάς στα 
διπλανά κτίρια. Επιτόπου κατέφθασε και 
ο πρωθυπουργός Γεώργιος Ράλλης, που 
μίλησε για «μεγάλη καταστροφή». Πριν 
από λίγες ώρες υπεράσπιζε στη Βουλή τον 
πρώτο και τελευταίο προϋπολογισμό της 
πρωθυπουργικής του θητείας. Βρισκόμα-
στε ήδη στον αστερισμό του Ανδρέα Πα-
πανδρέου και του ΠΑΣΟΚ, που βρισκόταν 
προ των πυλών της εξουσίας.

Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ MINION
Η φωτιά είχε τέτοια ένταση, που από το 

Μινιόν απέμεινε μόνο ο σκελετός, ενώ το 
κτίριο του Κατράντζου κατέρρευσε. Οι ζη-
μιές, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογι-
σμούς της Πυροσβεστικής, ανήλθαν σε 2 

δισεκατομμύρια δραχμές. Ο δημιουργός 
και ψυχή του «Μινιόν» Γιάννης Γεωργα-
κάς υπολόγισε μόνο σε 2 δισεκατομμύρια 
δραχμές το εμπόρευμα που χάθηκε, ενώ, 
όπως δήλωσε, το κατάστημα ήταν ασφα-
λισμένο μόνο για 200 εκατομμύρια δραχ-
μές.
Με δηλώσεις του ο Ανδρέας Παπανδρέ-

ου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «επι-
τρέπει σε παρακρατικά και εγκληματικά 
στοιχεία να επιδίδονται σε καταστροφές 
που θίγουν επαγγελματίες και εργαζόμε-
νους, καθώς και τη γαλήνη του κόσμου». 
Για «σκοτεινή υπόθεση» έκανε λόγο το 
ΚΚΕ. Ο πρωθυπουργός Γεώργιος Ράλλης 
ενημέρωσε το πρωί τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμανλή και 
σε δηλώσεις του κατηγόρησε τον πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ για «εκμετάλλευση του τραγι-
κού γεγονότος».

Στις 22 Δεκεμβρίου ήλθε και η επιβεβαί-
ωση της τρομοκρατικής ενέργειας. Την 
ευθύνη για τους εμπρησμούς ανέλαβε 
η νεοεμφανιζόμενη «Επαναστατική Ορ-

γάνωση Οκτώβρης 80», που ήταν παρα-
κλάδι του ΕΛΑ. Στην προκήρυξή της, που 
ταχυδρομήθηκε στις εφημερίδες, δικαιο-
λόγησε την επίθεση στα πολυκαταστήμα-
τα υποστηρίζοντας ότι «κάθε επιχείρηση, 
έτσι και αυτές, στηρίζονται στην εκμε-
τάλλευση των προλετάριων. Τα αφεντικά 
εκμεταλλεύονται την ανάγκη των προλε-
τάριων να έχουν ένα εισόδημα για να ζή-
σουν και τους στριμώχνουν στο μεροκά-
ματο, την αλλοτρίωση και τη μιζέρια».

ΤΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ
Η Αστυνομία από την πρώτη στιγμή προ-

χώρησε στη σύλληψη ενός υπόπτου, αλλά 
αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν προέκυ-
ψαν σε βάρος του επιβαρυντικά στοιχεία. 
Αργότερα, συνέλαβε δύο αδελφές, την Αι-
κατερίνη και την Ευαγγελία Τσαγκαράκη, 
23 και 20 ετών αντίστοιχα, επειδή η μία 
σχετιζόταν με άτομα του αντιεξουσιαστι-
κού χώρου. Τα στοιχεία της Ασφάλειας 
δεν άντεξαν στη δικαστική βάσανο και ο 
ανακριτής της υπόθεσης Μιχάλης Μαρ-

γαρίτης (ο δικαστής της 17Ν) τις άφησε 
ελεύθερες.
Οι εμπρησμοί στα πολυκαταστήματα 

«Κατράντζος» και «Μινιόν» ήταν μόνο η 
αρχή. Το εφιαλτικό σκηνικό επαναλήφθη-
κε στις 3 Ιουνίου 1981 με την ταυτόχρο-
νη πυρπόληση των πολυκαταστημάτων 
«Κλαουδάτος» και «Ατενέ» και σε μικρό-
τερη έκταση στις 4 Ιουλίου στο «Δραγώ-
να» και τρεις μέρες αργότερα στο πολυκα-
τάστημα «Λαμπρόπουλος» στον Πειραιά. 
Το μπαράζ αυτό των εμπρηστικών επιθέ-
σεων έβαλε την «ταφόπλακα» στο ελληνι-
κό λιανεμπόριο και οδήγησε στην εισβολή 
των ξένων πολυκαταστημάτων στη χώρα 
μας.
Θέση για τη διπλή εμπρηστική επίθε-

ση της 19ης Δεκεμβρίου πήρε και ο ΕΛΑ, 
που κατήγγειλε όσους είχαν αποχωρήσει 
από τις τάξεις του. Μάλιστα, αποκάλυψε 
στο περιοδικό «Αντιπληροφόρηση» ότι η 
εμπρηστική ουσία έχει εισαχθεί από την 
Ολλανδία και χρησιμοποιείται για την επι-
τάχυνση της φωτιάς σε πετρελαιοπηγές. 
Κριτική στο διπλό τρομοκρατικό χτύπημα 
άσκησε και η 17Ν. Με προκήρυξή της, που 
δημοσιοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου 1981, 
υποστήριξε ότι ήταν «επιχειρησιακά ασυ-
ντόνιστες, όχι κατάλληλα προετοιμασμέ-
νες και πολιτικά επιβλαβείς».

Μέχρι σήμερα, οι δύο υποθέσεις εμπρη-
σμών στα πολυκαταστήματα «Κατρά-
ντζος» και «Μινιόν», όπως και οι άλλες 
τέσσερις που ακολούθησαν, παραμένουν 
ανεξιχνίαστες και έχουν παραγραφεί δι-
καστικά.

© SanSimera.gr



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  23 Δεκεμβριου, 2022 / December 23, 2022  •  63

We hope you have a fabulous time  
with your loved ones.

Happy Holidays!
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320, St-Joseph blvd
819-663-8580
819-775-3687

Visit planetemobile.ca 
to see all current o� ers

O� er subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 per line applies to set up your device and related services. Taxes extra. * Rogers was ranked fi rst in the umlaut Mobile Data Performance audit in major Canadian cities in Q2, 2021. Visit www.umlaut.com/en/benchmarking/canada. Largest based on total square kilometers of Rogers 5G coverage compared to published coverage of other national networks. ± Where 
applicable, additional airtime, data, long distance, roaming, add-ons, provincial 9-1-1 fees (if applicable) and taxes are extra and billed monthly. However, there is no airtime charge for calls made to 9-1-1 from your Rogers wireless device. Plan includes calls and messages from Canada to [local/Canadian] numbers only. On the Rogers Network or in an Extended Coverage area, excluding calls made through Call Forwarding, Video 
Calling or similar services. 1. Rogers Infi nite data plans include data at high speed up to the data bucket included in your plan on the Rogers network, extended coverage areas within Canada, and Roam Like Home destinations (see rogers.com/roamlikehome). 5G access included at no extra charge. 5G access requires a 5G-enabled device in an area where there is 5G coverage (see rogers.com/coverage). Once you have reached the 
max speed data allotment of your plan, you will continue to have access to data services with no overage beyond the max speed data allotment at a reduced speed of up to 512 kilobits per second (for both upload and download) until the end of your current billing cycle. Applications such as email, web browsing, apps, and audio/video streaming will continue to function at a reduced speed which will likely impact your experience. 
We will send you a text message notifying you when you have used 90% and 100% of the max speed data allotment included in your plan with the option to purchase a Speed Pass to add more max speed data to your plan. Plan requires registration for online billing. In all cases, usage is subject to the Rogers Terms of Service and Acceptable Use Policy. 2. A $5/month discount is available on eligible in-market consumer Rogers 
Infi nite plans (excluding Rogers Preferred Program) to customers who set up Automatic Payments on their account (not retroactive). You must keep Automatic Payments active with an eligible plan to maintain this discount. Discount will end if you move to an ineligible plan or cancel Automatic Payments. TMRogers & Design and related brand names and logos are trademarks of Rogers Communications Inc. or an a¢  liate used under 
license. © 2022 Rogers Communications.
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Τα τσιπουράδικα του Βόλου  
και η ιστορία τους
Όταν κάποιος επισκέπτεται το 

Βόλο, το πρώτο του ερώτημα εί-
ναι πλέον κλασσικό: «Πού να πάω για 
τσίπουρο; Τι προτείνεις;». Και η απά-
ντηση έρχεται αυθόρμητα και πολύ 
γρήγορα: «Όπου και να πας θα το απο-
λαύσεις. Απλώς, διαφέρουν οι μεζέδες 
και η σειρά που έρχονται».
Κάπως έτσι λειτουργεί η μυσταγωγία 

του τσιπουράδικου με τους περίφημους 
μεζέδες, αφού όπου και να σταθείς οι 
εικόνες είναι μοναδικές, οι μυρωδιές 
θεϊκές και οι γεύσεις αξεπέραστες, και 
συνιστούν το αξεπέραστο τρίπτυχο που 
χαρακτηρίζουν τη μοναδικότητα της 
πρωτεύουσας της Μαγνησίας, ως τόπου 
γευσιγνωσίας και απόλαυσης.
Σήμερα λέγεται, σύμφωνα με μετρι-

οπαθείς εκτιμήσεις, ότι τα «ταπεινά» 
τσιπουράδικα ίσως και να ξεπερνούν τα 
πεντακόσια στην ευρύτερη περιοχή του 
Βόλου.
Η πανδαισία των γεύσεων περιλαμβά-

νει τα πάντα σχεδόν, από όσα προσφέ-
ρουν οι ελληνικές θάλασσες. Μύδια, 
γυαλιστερές, αχιβάδες, αχινοί, καβού-
ρια, φλογέρες, πίνες, κολιτσιάνοι, χτα-
πόδια και άπειρα ακόμη θαλασσινά, που 
καθημερινά μαζεύονται και φθάνουν 
ολόφρεσκα στο τραπέζι του επισκέπτη 
και δημιουργούν τη μοναδικότητα στον 
τομέα της γεύσης στη συγκεκριμένη πε-
ριοχή. 
Κοντά σε όλα αυτά συμπεριλαμβάνο-

νται τα ολόφρεσκα ψάρια, μικρά και με-
γάλα, που συμπληρώνουν τις «νοστιμιές 
του παραδείσου».
Όλα αυτά καταφθάνουν στο τραπέζι, 

χωρίς παραγγελιά, αλλά ανάλογα με την 
κατανάλωση του τσίπουρου. 
Όσα περισσότερα 25άρια τσίπουρου 

θα πιεί η παρέα, τόσοι περισσότεροι και 
εκλεκτότεροι μεζέδες θα συνοδεύουν το 
«εις υγείαν» της συντροφιάς.
Τα τσιπουράδικα στο σημερινό κοσμο-

πολίτικο Βόλο, ξεκίνησαν το 1922, όταν 
στο μεγάλο λιμάνι έφθαναν καραβιές 
προσφύγων από τη Σμύρνη και την εν-
δοχώρα της, μετά τη μικρασιατική κα-
ταστροφή, και οι χιλιάδες αυτοί άνθρω-
ποι που προσπαθούσαν να πνίξουν τον 
πόνο, την απόγνωση και την εξαθλίωση 
της προσφυγιάς, κατέφευγαν στο «τα-
πεινό και φτηνό» τσιπουράκι. 

Όλο το σκηνικό, γεμάτο σουρεαλισμό, 
έδειχνε το μεγαλείο της ψυχής και ο αν-
δρικός πληθυσμός που πάλευε για ένα 
μεροκάματο, προσπαθούσε να ισορρο-
πήσει και να θυμηθεί αφενός, αλλά και 
να μεταφέρει αφετέρου, κάτι από τις χα-
μένες πατρίδες.
Η εγκατάσταση των χιλιάδων προσφύ-

γων στα βόρεια της πόλης, στην περιο-
χή που ονομάσθηκε Νέα Ιωνία, για τις 
αναμνήσεις όλων, δημιούργησε νέες 
συνθήκες και νέες συνήθειες. Έτσι οι 
πρόσφυγες, που οι περισσότεροι εργά-
ζονταν τότε στο λιμάνι, μετά τη δουλειά, 
έπνιγαν την θλίψη τους με ένα ποτηρά-
κι τσίπουρο. Δυνατό αλκοολούχο ποτό, 
που προέρχεται από το πρώτο απόσταγ-
μα και γι’ αυτό πάντα οι σωστοί πότες το 
απολάμβαναν σε μικρά -πολύ μικρά- πο-
τηράκια.
Το τσιπουράκι προσφερόταν στα καφε-

νεία κυρίως της Νέας Ιωνίας, στο «Φαρ-
δύ» και γύρω από την Ευαγγελίστρια 
στα στενά και στα σοκάκια, αλλά και σε 
μικρά μαγαζάκια γύρω από το παλιό λι-
μάνι. Πελάτες ήταν κυρίως λιμενεργάτες 
και καπνεργάτες, που ζητούσαν φρέσκο 
ψαράκι από τα νερά του Παγασητικού.
Το τσιπουράκι σερβιριζόταν πάντα και 

εξακολουθεί και ως σήμερα να προσφέ-
ρεται σε μικρά μπουκαλάκια – μινια-
τούρες των 25ml και έτσι καθιερώθηκε 
το περίφημο 25άρι. Τα ποτηράκια ήταν 
και είναι τόσο μικρά, που θύμιζαν τα ση-
μερινά «σφηνάκια». Και το πιατάκι του 
καφέ για το μεζέ γέμιζε με ελιά, αγγου-
ράκι, γαύρο και αντζούγια.
Σε εκείνες τις δύσκολες εποχές της 

φτώχειας και της αβεβαιότητας, ο ένας 
κερνούσε τον άλλον, και το ίδιο σκηνικό 
εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα. Είναι 
αδιανόητο στο Βόλο να συναντηθούν 
γνωστοί και φίλοι σε τσιπουράδικο της 
πόλης και να μην αλληλοκεραστούν οι 
παρόντες.
Ο κόσμος διασκέδαζε στη Νέα Ιωνία, 

στο λιμάνι, στα απόμερα της περιοχής 
και η φήμη για γλέντια με «το τίποτα» 
και οι μοναδικές γεύσεις, άρχισαν να 
εξαπλώνονται σε όλη την πόλη. Ντόπιοι 
και ξένοι ανηφόριζαν προς τη Νέα Ιωνία 
για να δουν και να γευθούν από κοντά, 
τα θεϊκά, αλλά απλά στέκια της Νέας Ιω-
νίας.

Τα χρόνια πέρασαν και ο Βόλος μεγά-
λωνε πολύ και αναπτυσσόταν ραγδαία. 
Οι ανάγκες αυξάνονταν μαζί και οι απαι-
τήσεις. Και δεν άργησε η μέρα που η 
πόλη αποδέχθηκε τα τσιπουράδικα και 
τότε, από τη μετεμφυλιακή κυρίως πε-
ρίοδο και μετά, πλούσιοι και φτωχοί 
απολάμβαναν την τεράστια ποικιλία των 
μεζέδων συνοδεία του τσίπουρου.
O Bασίλης Μπόκος, ένας άνθρωπος 

που διατηρεί ένα από τα πιο γνωστά τσι-
πουράδικα στη Νέα Ιωνία, ξεκίνησε πριν 
από 30 και πλέον χρόνια στην παλιά πα-
ράγκα στην Ελλησπόντου και εξελίχθηκε 
στο μαγαζί τού σήμερα, μιλώντας στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, θυμάται τα γλέντια που έγι-
ναν και λέει ότι «ήμουν αμούστακο παι-
δί και οι εικόνες παραμένουν στο μυαλό 
μου σε ποιους έχω σερβίρει τσιπουράκι. 
Έχουν περάσει επικεφαλής κυβερνήσε-
ων και υπουργοί, καλλιτέχνες, πανίσχυ-
ροι οικονομικοί παράγοντες και άνθρω-
ποι του πνεύματος, Έλληνες και ξένοι 
επώνυμοι. Είμαστε ξεχωριστοί και μονα-
δικοί στην Ελλάδα. Ο ανταγωνισμός μάς 
κάνει καλύτερους και πάντα ψάχνουμε 
για τον καλύτερο μεζέ».
Στον παλιό «Καβούρα» πριν από μερι-

κά χρόνια, η Ορνέλα Μούτι και ο Φράνκο 
Τσαμπέλα φώναζαν «ώπααα» και χειρο-

κροτούσαν τα τεκταινόμενα στο παλιό 
μαγαζί. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, Σμυρνιός 
στην καταγωγή, είχε βρει εκεί τον παρά-
δεισό του. 
Η Σοφία Λόρεν, όταν δοκίμασε τους κο-

λιτσιάνους (τις περίφημες ανεμώνες της 
θάλασσας) θέλησε να δει με τα μάτια 
της στην κουζίνα πώς φτιάχνονται και η 
βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, πολύ 
πρόσφατα και μακριά από τα πρωτόκολ-
λα, είπε ότι δεν έχει απολαύσει καλύτε-
ρες γεύσεις, αλλά και ο Νίκος Ξανθόπου-
λος, όταν μεσουρανούσε στον ελληνικό 
κινηματογράφο, τη δεκαετία του ‘60 είχε 
το «δικό» του μαγαζί δίπλα στην Ευαγ-
γελίστρια.
Σήμερα τα τσιπουράδικα του Βόλου 

είναι διάσημα στα πέρατα της γης. Δι-
αφημίζονται για τις απίθανες γεύσεις 
τους και τις αξεπέραστες νοστιμιές της 
θάλασσας. 
Κρουαζιερόπλοια δένουν στο λιμάνι 

και χιλιάδες τουρίστες κατακλύζουν τα 
τσιπουράδικα του Βόλου. Όλοι γελούν, 
όλοι δηλώνουν εντυπωσιασμένοι, όλοι 
δηλώνουν ότι θα ξανάρθουν. 
Και οι πιο μυημένοι ή «ψαγμένοι» επι-

σκέπτες, ξέρουν πού θα πάνε... Από πα-
ραλία μέχρι τα στενά σοκάκια αλλά με 
κατάληξη στη Νέα Ιωνία.| © ΑΠΕ-ΜΠΕ

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

System Includes:
• 1 x Alexor 9155 main alarm unit
• 1 x WT5500 wireless 2 way keypad
• 1 x WS4904P wireless motion detector
• 2 x WS4945 wireless door/window sensors
• 1 x WT4989 wireless 2 way  
         key chain remote with icon display
•1  x battery backup, power supply,  
         telephone jack
• Incl. 1 year monitoring

(514) 289-8585
20 years at your service!

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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Καλημέρα  
Πατρίδα

Την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου  
Εορταστικό πρόγραμμα με τα Ελληνό-
πουλα της CHROMA MUSICA και ευχές 
από τους στρατευμένους της Ελλάδας.

Την Κυριακή 1 Ιανουαρίου  
Ο Άη Βασίλης εκφράζει τις απόψεις του 

σε μια ιδιαίτερη συνέντευξη.
Εορταστικά τραγούδια από τα παιδιά 

της CHROMA MUSICA

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή: 7:30 το πρωί  και  9 το βράδυ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα: 9:00 το πρωί
Τρίτη: 8:30 το πρωί
Τετάρτη: 5:30 το πρωί
Πέμπτη: 7:30 το πρωί
Παρασκευή: 3:00 το πρωί και 8:30 το πρωί
Σάββατο: 4:30  το απόγευμα
Κυριακή: 3:30 το πρωί
Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:  514 437-0898 • kalimerapatrida@gmail.com

Το ημερήσιο τηλεοπτικό Το ημερήσιο τηλεοπτικό 
πρόγραμμα της παροικίας μας πρόγραμμα της παροικίας μας 
του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα  του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα  

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838

ΚΑΝΑΛΙ 389

ΣΤΟ 232/1034     ΣΤΟ 216/1216
SATELLITE TV  FIBE TV

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Την Κυριακή 8 Ιανουαρίου
Η Πέγκυ Ζήνα σε μια ιδιαίτερη 

ανθρώπινη συνέντευξη

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ 

Απ' ευθείας μετάδοση Απ' ευθείας μετάδοση 
και στοκαι στο  i c i t e l e v i s i o n . c ai c i t e l e v i s i o n . c a
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GOSS!P
Μπρους Γουίλις: Αφήνει από ένα εκατομμύριο στις 3 κόρες που 

απέκτησε με τη Ντέμι Μουρ – Στα 250 εκατ. δολάρια η περιουσία του
Πριν διαγνωστεί με αφασία και βά-

λει τέλος στην πλούσια καριέρα του 
ως ηθοποιός, ο Μπρους Γουίλις ανανέω-
σε τη διαθήκη του, σύμφωνα με δημοσι-
εύματα που κυκλοφορούν τις τελευταί-
ες μέρες.
Το Radar Online αποκάλυψε το πώς θα 

κατανεμηθεί η περιουσία του Χολιγου-
ντιανού σταρ, αναφέροντας ότι ο 67χρο-
νος ηθοποιός, αποφάσισε να αφήσει το 
μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του 
στα παιδιά που έχει αποκτήσει με την τω-
ρινή σύζυγό του, Έμα Χέμινγκ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τα 250 

εκατομμύρια δολάρια, όσο είναι και η κα-
θαρή αξία της συνολικής του περιουσίας, 
ο Γουίλις αφήνει μόνο από 1 εκατομμύ-
ριο στις κόρες που απέκτησε με την Ντέμι 
Μουρ, τις Ράμερ, Ταλούλα Μπελ και Σκά-
ουτ ΛαΡού Γουίλις.

ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΓΟΥΙΛΙΣ 
ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΕΦΤΑ

Πληροφορίες από το περιβάλλον του 
ηθοποιού, υποστηρίζουν ότι η υπόλοιπη 
περιουσία του σταρ θα διατεθεί για τα 
μικρότερα από τα παιδιά του, αλλά και τη 
Χέμινγκ. Πρόκειται για τις κόρες του με το 
μοντέλο, τη Μέιμπελ που είναι 10 ετών 
και την Έβελιν που μόλις 8 ετών.
«Πιστεύει ότι οι Ράμερ, Σκάουτ και Τα-

λούλα έχουν πάρει ό,τι καλύτερο έχει να 
τους προσφέρει οικονομικά σε όλη τους 
τη ζωή», είπε άτομο που γνωρίζει καλά 
τον Γουίλις. «Η διαθήκη του Μπρους 
στην πραγματικότητα ανανεώθηκε πριν 

από χρόνια, αφού παντρεύτηκε την Έμμα 
το 2009, τροποποιήθηκε μετά τη γέννηση 
των παιδιών τους και στη συνέχεια ανα-
νεώθηκε πάλι, όταν ήταν πλέον ξεκάθα-
ρο ότι η υγεία του Μπρους είχε βληθεί», 
πρόσθεσε.
Το ίδιο πρόσωπο σημειώνει ότι ο Γουίλις 

θεωρεί πως οι μεγαλύτερες κόρες του θα 
είναι εντάξει με το ποσό που θα λάβουν. 
Η περιουσία της Ντέμι Μουρ έπαιξε ρόλο 
στην απόφαση του Γουίλις.

ΜΕ 200 ΕΚΑΤ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  
Η ΝΤΕΜΙ ΜΟΥΡ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ  

ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥΣ
Η Ράμερ είναι μια ενεργή ηθοποιός 

στον κινηματογράφο, η Σκάουτ είναι μια 
τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που 
πρόκειται να κυκλοφορήσει το πρώτο της 
άλμπουμ και η Ταλούλα έχει επίσης ακο-
λουθεί τη δική της πορεία στον χώρο της 
μόδας. «Ο Μπρους πιστεύει επίσης ότι η 
Ντέμι, της οποίας η περιουσία κοστολο-

γείται περίπου στα 200 εκατομμύρια δο-
λάρια, θα είναι πάντα εκεί για τις Ράμερ, 
Σκάουτ και Ταλούλα» ανέφερε άλλη πηγή 
στο δημοσίευμα.
«Ο Μπρους είναι σε επισφαλή κατάστα-

ση με την αφασία του. Δεν καταλαβαίνει 
πάντα τι γίνεται και πώς να απαντήσει» 
ισχυρίστηκε άλλη πηγή που επικαλείται 
το Radar Online.

© iefimerida.gr

Ο Μπρους Γουίλις  Ο Μπρους Γουίλις  
και οι κόρες του  και οι κόρες του  
από το γάμο με  από το γάμο με  
τη Ντέμι Μουρτη Ντέμι Μουρ

Diana Vazquez:  
Η «καυτή» 
μελαχρινή 

Η Diana Vazquez, όπως θα 
διαπιστώσετε κι εσείς, έχει 

ένα καλλίγραμμο κορμί, εκρη-
κτικές καμπύλες κι εντυπωσι-
ακό μπούστο, τα οποία όλα 
μαζί σε συνδυασμό, κάνουν 

τους άνδρες να… «παραλη-
ρούν». Η «καυτή» μελαχρινή 
έχει χαρίσματα που θα ζήλευαν 
πολλές και μάλιστα φροντίζει να 
τα αναδεικνύει με τον πιο σέξι 
τρόπο.
Το μελαχρινό μοντέλο συχνά 

ανεβάζει φωτογραφίες της σε 
πόζες που… καίνε, αναστατώ-
νοντας κάθε φορά τους διαδι-
κτυακούς της φίλους. Κι εννο-
είται πως κάθε φορά τα like 
«πέφτουν» βροχή.

Ποια γαλαζοαίματη απουσίαζε από την 
εκδήλωση της πριγκίπισσας της Ουαλίας;

Σχεδόν σύσσωμη η 
βρετανική βασιλι-

κή οικογένεια έδωσε 
το παρών στην ετή-
σια χριστουγεννιά-
τικη συναυλία που 
διοργάνωσε η πριγκί-
πισσα της Ουαλίας. Ο 
βασιλιάς Κάρολος με 
τη βασιλική σύζυγο 
Καμίλα, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο πρίγκιπας Έντουαρντ και η σύζυ-
γός του, Κόμισσα του Γουέσεξ, συγκεντρώθηκαν στο Αββαείο του 
Γουέστμινστερ για την ξεχωριστή αυτή εκδήλωση και στήριξαν την 
πριγκίπισσα Κέιτ. 
Ωστόσο, από την εκδήλωση απουσίασε η πριγκίπισσα Άννα. Η 

72χρονη γαλαζοαίματη που θεωρείται ένα μέλος της οικογένειας 
που πραγματοποιεί τις περισσότερες επίσημες εμφανίσεις – πε-
ρίπου 387 ετησίως! – έλειπε από τη λαμπερή εκδήλωση, εφόσον 
μία προγραμματισμένη εμφάνιση της, την κράτησε μακριά από τη 
χριστουγεννιάτικη συναυλία. Η πριγκίπισσα Άννα έδωσε το παρών 
στο Διεθνές Horse Show στο Λονδίνο. 

© gr.hellomagazine.com

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Κάθε Σάββατο, 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.  

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

του Μιχάλη Τελλίδη
5877 Av. Papineau, Montréal, QC  H2G 2W3

Tél.: 514 483-2362 ext. 115
Cell.: 514 258-1775 | Fax: 514 483-1362
www.cfmb.ca | mtellides@gmail.com

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ
Πιστοποιημένη Μεταφράστρια (C. Tr.), ΒΑ, ΜΑ, OTTIAQ, ATIO, PAT-FIT

Έγκυρες και πιστοποιημένες μεταφράσεις όλων των εγγρά-
φων σας για τις υποθέσεις σας σε Ελλάδα και Καναδά.

Αναλαμβάνουμε:
• Επίσημα έγγραφα: πιστοποιητικά γεννήσεως, θανάτου, γάμου κλπ.
• Νομικά έγγραφα: διαθήκες, πληρεξούσια, συμβόλαια κλπ.
• Ιατρικά έγγραφα
• Φορολογικά έγγραφα

Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο, 
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.

1002, rue St. Roch, Montreal, QC  H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

Α-Έλα Μάγδα μου. Τι έγινε, σου βρήκε εισιτήρια 
ο Λάμπης;
Μ-Φυσικά Αλέκα μου.
Α-Ωραία. Πότε μας φεύγεις; 
Μ- Την άλλη εβδομάδα.
Α-Τόσο νωρίς;
Μ-Τι να κάνουμε χρυσή μου, φέτος τα εισιτήρια 
φεύγουν λες και είναι ζεστά ψωμιά του φούρνου. 
Α-Έχεις δίκιο σ’ αυτό. Πολλοί γνωστοί πάνε στην 
Ελλάδα. Άλλοι για διακοπές και άλλοι για να 
διεκπεραιώσουν κληρονομικά και άλλα.
Μ-Μόνο που αν δεν προσέξεις, υπάρχουν 
κάποιοι επιτήδειοι και επιτήδειες, που υποτίθεται 
γνωρίζουν τις διαδικασίες και όταν κάνουν λάθη, 
υψώνουν τα χεριά ψηλά, και τα βάρη μαζί με τα 
πρόστιμα και τις ταλαιπωρίες πέφτουν σε σένα. 
Εν τω μεταξύ όμως, έχουν πάρει την αμοιβή τους 
για τη δουλειά που… δεν έκαναν.
Α-Τι μου λες;
Μ-Και που είσαι ακόμα. Υπάρχει τέτοια 
ανευθυνότητα, που αν μπλεχτείς σε τέτοιες 
υποθέσεις τότε άστα να πάνε. 
Α-Έπρεπε οι κυβερνητικές αρχές τις Ελλάδας να 
ήταν πιο συνεργάσιμες με τις προξενικές αρχές 
εδώ.
Μ-Έχεις δίκιο, αν ήταν έτσι τα πράγματα, δε θα 
αναγκαζόμασταν πολλοί από εμάς να πάμε στην 
Ελλάδα.
Α-Ναι αλλά με το να πηγαίνουμε στην πατρίδα 
έστω για διεκπεραιώσεις, τη βοηθούμε 
οικονομικά. Το έχεις σκεφτεί αυτό;
Μ-Όχι να σου πω. Αλλά μάλλον δίκιο έχεις. 
Έστω και 15% απ’ αυτούς που θα πάνε στην 
Ελλάδα, δε θα πήγαιναν αν θα μπορούσαν να 
τακτοποιήσουν τις δουλειές τους από εδώ.  
A-Και δε μου λες, τώρα που θα φύγεις, τι θα κάνω 
εγώ χωρίς τα νέα σου;
Μ-Υπομονή όπως κι’ εγώ. Αλλά έχω κι ένα άλλο 
πρόβλημα για το ταξίδι.
Α-Ποιο;
Μ-Φοβάμαι.
Α-Τι φοβάσαι;
Μ-Το αεροπλάνο, τις βαλίτσες, το ταξίδι…
Α-Δε σε καταλαβαίνω.
Μ-Με τόσα που γίνονται, φοβάμαι Αλέκα μου.
Α-Ανοησίες. Το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές 
μέσο μεταφοράς. Το λένε κι οι στατιστικές.
Μ-Δε ξέρω τι λένε οι στατιστικές αλλά εγώ 
φοβάμαι και με τους τρομοκράτες.
Α-Ανοησίες. 
Μ-Δεν είναι καθόλου ανοησίες και υπερβολές. 
Δεν είδες τι έγινε στην Αμερική που μαχαιρώθηκε 
αστυνομικός;
Α-Το είδα, αλλά τι σχέση έχει αυτό που θα πας 
εσύ στην Ελλάδα;
Μ-Κι αν γινόταν κάτι στο δικό μας αεροδρόμιο; Αν 
κάποιος έκανε κάτι το τρομοκρατικό; Αν…
Α-Α, δε μπορώ να σ΄ ακούω «αν και αν». 
Λογικέψου χρυσή μου. Δε μπορείς να φοβάσαι 
τον ίσκιο σου, επειδή έγιναν ορισμένα γεγονότα. 
Τότε κάτσε σπίτι σου και μην το κουνάς ούτε για 
να πας για ψώνια.
Μ-Έτσι λες;
Α-Και το καλό που σου θέλω, μη μουρμουρίζεις 
τα ίδια στον Αγαμέμνονα και τον τρελάνεις τον 
άνθρωπο με τις σαχλαμάρες σου.
Μ-Καλά καλά, μη φωνάζεις. Σε ακούσαμε. Θα 
προσπαθήσω να ηρεμήσω.
Α-Το μόνο, θα πρέπει να πάρεις κάποιες 
προφυλάξεις.
Μ-Τώρα στα γεράματα; Σοβαρολογείς;
Α-Όχι αυτές που νομίζεις.

Μ-Α, είπα κι εγώ…
Α-Άλλες προφυλάξεις. Κι εδώ, και στο ταξίδι.
Μ-Για πες μου να τις μάθω.
Α-Φυσικά. Πρώτα απ΄ όλα, όλο τον καιρό που 
θα λείπεις, θα πρέπει κάποιος να παίρνει τα 
γράμματα από το γραμματοκιβώτιο για να μη 
φαίνεται ότι λείπεις.
Μ-Δίκιο έχεις!
Α-Ύστερα, για καλό και για κακό, σου συνιστώ να 
κλείσεις το γενικό διακόπτη του νερού.
Μ-Καλό κι αυτό, το σημειώνω. Και το ηλεκτρικό 
να κλείσω;
Α-Όχι. Για το ηλεκτρικό, σου συνιστώ να 
αγοράσεις μερικούς ηλεκτρονικούς διακόπτες 
από αυτούς που ανοίγουν και κλείνουν τα φώτα 
με προγραμματισμό. Με αυτό τον τρόπο έστω 
κι αν λείπεις, δείχνει το σπίτι ότι κατοικείτε και 
δε γίνεται εύκολη λεία για τους κλέφτες που 
καιροφυλακτούν.
Μ-Και το Αλάρμ από τα παιδιά του SPARTAN δε 
βοηθάει που έχω σπίτι;
Α-Βεβαίως και βοηθά, αλλά όταν κτυπήσει ο 
συναγερμός θα είναι αργά. Θα σου έχουν πάρει 
τα πράγματα. Αν όμως νομίζουν ότι το σπίτι 
κατοικείται, τότε δε θα προσπαθήσουν να σε 
κλέψουν.
Μ-Αλέκα, το έλεγα ότι έχω την πιο έξυπνη 
φιλενάδα. Τίποτε άλλο;
Α-Ναι. Πάρε τις πιστωτικές σου κάρτες και πες 
ότι θα πας Ελλάδα για να ξέρουν ότι θα κάνεις 
αγορές από το εξωτερικό. Το άλλο δε, αν οι 
κάρτες τραπέζης έχουν κώδικα με 5 αριθμούς, δε 
θα δουλεύουν στο εξωτερικό. Θα πρέπει να τους 
αλλάξεις σε τέσσερα.
Μ-Άλλο;
Α-Το πιο σημαντικό, θα σου συνιστούσα να 
πάρεις και μια ασφάλεια υγείας. Μη τυχόν και 
σου χρειαστεί σε περίπτωση ανάγκης. Άνθρωποι 
είμαστε.
Μ-Δε θα χρειαστεί, διότι έχουμε ασφάλεια με την 
πιστωτική μας κάρτα.
Α-Το καλό που σου θέλω, πάρε και βεβαιώσου 
καλύτερα.
Μ-Οκ, αφού το λες. Τίποτε άλλο;
Α-Μην κρατάς τσάντα που θα μπορούν να την 
αρπάξουν οι τσαντάκηδες με τις μοτοσυκλέτες.
Μ-Καλά λες.
 Α-Και πότε με το καλό επιστρέφεις;
Μ-Αν όλα παν καλά, πιστεύω μέσα Αυγούστου. 
Να κάνουμε και κανένα μπανάκι. Εσύ θα πας 
πουθενά;
Α-Λέει ο Μενέλαος να πάμε Καλιφόρνια.
Μ-Πολύ ωραία.
Α-Εγώ όμως θέλω θάλασσα, μπάνιο, αμμουδιά.
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και 
αμμουδιές με σίγουρο ήλιο, μία είναι η χώρα που 
ευλόγησε ο Θεός. Η Ελλ…
Α-…άδα μας. Πέστο ψέματα! 
Μ-Καμία άλλη χώρα δεν έχει όλα αυτά τα φυσικά 
χαρίσματα στον κόσμο.
Α-Ευτυχώς, διότι και καμία άλλη χώρα δεν έχει 
«πολιτικούς τζιμάνια» σαν τους δικούς μας.
Μ-Δε μου λες, γιατί δε λες του Μενέλαου να΄ 
ρθείτε μαζί μας κι εσείς στην Ελλάδα;
Α-Δύσκολο, έχει πολλές δουλειές γι΄ αυτό και 
θέλει να επισκεφτεί και την Καλιφόρνια. Πάντως 
φιλενάδα, σου εύχομαι καλό ταξίδι και να με 
θυμάσαι. Κάνε μου κάνα τηλέφωνο που και που.
Μ-Θα προσπαθήσω. Τα λέμε τον Αύγουστο. 
Καλό Καλοκαίρι σου εύχομαι.
Α-Να περάσεις το ωραιότερο. Μα τι λέω, στην 
Ελλάδα πας, σίγουρα θα περάσεις καλά!

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Fabreville Charming semi detached cottage 
offering 3 bedrooms on the same level, 2 full 
bathrooms, Large eat in kitchen with ceramic 
flooring and patio doors leading to the 
wooden deck, separate living room, finished 
basement with 2nd fully renovated bathroom, 
good size fenced backyard, quiet residential 
area close to schools and parks

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo 
for rent in an excellent location, large living 
room, 2 good size bedrooms, new counter 
tops and backsplash in kitchen, freshly 
painted, very clean and well maintained 
building. Includes 1 indoor parking spot. 
Available immediately!!!

Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly 
in the back. Great for investors or contractors, Residential zoning 
permitting building up to a three storey building. Property has been 
modified to suit the needs of a non profit organization thus needing 
work to be done to make it suitable for residential living. Great 
potential!!

Pierrefonds Stunning waterfront property with amazing views on 
Riviere Des Prairies with navigable water access. On the main floor you 
will find a spacious entrance with semi circular staircase, open concept 
livingdining room with access to 3 season solarium, renovated kitchen 
with island and dinette, spacious family room with beautiful views of 
the river.

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

Toujours là pour vous rendre service ! 
Always at your service!

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

LE CARREFOUR
B. 450 231-4222 F. 450 231-4223
3090, boul. Le Carrefour bur. 304, 
Laval, Qc H7T 2J7

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ…;

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΗ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ο σκοπός του Φιλανθρωπικού Οργανισμού 
Ελληνίδων Κύριων (ΦΟΕΚ) είναι να παρέχει 

βοήθεια σε ευάλωτες οικογένειες στην 
παροικία μας.

Εάν προσωρινά βρισκόσαστε σε οικονομική 
δυσχέρεια, σε κρίσιμη κατάσταση η έκτακτη 
ανάγκη το ΦΟΕΚ μπορεί να σας βοηθήσει.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΩΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ

• Τρόφιμα, ενοίκιο, 
ρουχισμό, έπιπλα, 
ηλεκτρισμό, φάρμακα και 
αλλά έξοδα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Πρόγραμμα Καλοκαιρινών 

Κατασκηνώσεων για 
παιδιά και παιδιά με  
ειδικές ανάγκες.

• Ενημέρωση για 
υπάρχουσες κυβερνητικές 
και κοινωνικές Υπηρεσίες.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
• Βοήθεια για σχολικά 

δίδακτρα, και παντός 
είδους σχολικά είδη.

• Υποτροφίες.

ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
• Βοήθεια κατά την περίοδο 

των Χριστουγέννων και 
του Πάσχα.

• Παραχώρηση τάφων.

514 344-1666

514 334 1579
1805, BOULEVARD O’BRIEN

MONTRÉAL, QC   H4L 3W6

κάθε Παρασκευή στο γνωστότατο 
εστιατόριο - πιτσαρία

Ευχαριστούμε τη διεύθυνση  
του εστιατορίου για την προθυμία  
να εξυπηρετήσει τους αναγνώστες 
μας της περιοχής Ville St-Laurent

ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ
ΝΕΑΝΕΑ

Αγαπητοί αναγνώστες, σας κάνουμε 
γνωστό ότι θα μπορείτε να βρείτε

ΠΡΟΣΟΧΗ!ΠΡΟΣΟΧΗ!

Α-Καλά βρε αφιλότιμη, που χάθηκες μια 
βδομάδα ολόκληρη;
Μ-Συγνώμη φιλενάδα, ότι και να πεις 
έχεις δίκιο. Σου ζητώ συγνώμη.
Α-Τι συγνώμη και πράσινα άλογα. Δεν 
ξέρεις πόσο ταράχτηκα που δε σε έβρι-
σκα… Αφού να φανταστείς κατέβηκα 
στη γειτονιά σου και ρωτούσα τις γνω-
στές γειτόνισσες σου αν σε είδαν.
Μ-Και τι σου είπαν;
Α-Ότι πράγματι εξαφανίστηκες και ανη-
σύχησαν και οι ίδιες.
Μ-Ναι πράγματι.
Α-Γιατί, σας κυνηγούσε κανένας; Θα 
μπορούσατε να  κρυβόσασταν στο σπίτι 
μας.
Μ-Όχι δε μας κυνηγούσε κανένας. Μην 
ανησυχείς.
Α-Τότε; Θα μου πεις εντέλει;
Μ-Κοίτα, το πρωί του Σαββάτου ο Αγα-
μέμνων με ξάφνιασε μ’ ένα ταξίδι στις… 
Μπαχάμες! 
Α-Στις Μπαχάμες;
Μ-Ναι, και ξέρεις γιατί;
Α-Φυσικά και όχι.
Μ-Διότι την Κυριακή εκείνη ήταν η επέ-
τειος της γνωριμίας μας. Το είχα εντε-
λώς ξεχάσει αλλά αυτός το θυμήθηκε…
Α-Μπράβο ρομαντισμός ο δικός σου. 
Και δεν του φαινόταν…
Μ-Το κρύβει…
Α-Λοιπόν, για λέγε!
Μ-Μου έδωσε μια κάρτα που την είχε 
σχεδιάσει η εγγονή μας στο κομπιούτερ 
της, διότι όπως μου είπε δεν έβρισκε 
παρόμοια. Στην κάρτα μέσα που είχε και 
την πρώτη φωτογραφία που είχαμε πά-
ρει στο πρώτο μας ραντεβού μας μέσα σ’ 
έναν αυτόματο θάλαμο φωτογραφίας, 

έγραφε πόσο με αγαπά, πόσο τον έκανα 
καλύτερο άνθρωπο και  άλλα πολλά που 
δε στα λέω, διότι αφορούν τις συζυγικές 
μας σχέσεις.
Α-Ωραία αυτά. Αλλά το ταξίδι που κολ-
λά;
Μ-Μου είπε να ντυθώ και να ετοιμάσω 
γρήγορα τη βαλίτσα μου παραδίδοντας 
μου δυο εισιτήρια για τις Μπαχάμες, 
που ήξερε ότι πάντα ήθελα να πάω. Κι 
έτσι φύγαμε άρον άρον και γυρίσαμε 
εδώ και μια ώρα. Αυτά.
Α-Πώς περάσατε;
Μ-Λαμπρά. Αλλά δεν έχω πολύ ώρα να 
σου μιλήσω, διότι ετοιμάζομαι να φύ-
γουμε πάλι!
Α-Καλά, μόλις ήρθατε θα φύγετε πάλι;
Μ-Ναι, ξέχασα να σου πω ότι κερδίσαμε 
σε λαχειοφόρο ένα ταξίδι στο… Παρίσι!!
Α-Και πότε φεύγετε με το καλό;
Μ-Αύριο τα χαράματα και όπως καταλα-
βαίνεις πρέπει να ετοιμαστώ διότι άλ-
λες αποσκευές παίρνεις στις Μπαχάμες 
και άλλες στο Παρίσι.
Α-Και τα δώρα;
Μ-Θα τα μοιράσει ο Αγαμέμνων σήμε-
ρα…
Α-Δηλαδή πάλι δε θα έχεις ετοιμασίες 
και τραπεζώματα στις εορτές…
Μ-Ακριβώς. Αρκετά όλα τα χρόνια που 
τάιζα τον κόσμο. Ενώ αυτοί δε μας κάλε-
σαν ποτέ. Ούτε για Χριστούγεννα, ούτε 
για Πρωτοχρονιά, ούτε για Πάσχα.
Α-Βλέπω από τότε που πήγες στο Λας 
Βέγκας άλλαξες….
Μ-Η ζωή είναι μικρή και πρέπει να τη 
ζούμε τώρα που μπορούμε. Σ’ αφήνω 
λοιπόν και καλές γιορτές!
Α-Επίσης! Και καλό ταξίδι!!!
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FIFA WORLD CUP FIFA WORLD CUP 
 QATAR 2022 QATAR 2022

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 1-1 
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 0-2 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0-1 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ.-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝ.-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. 0-1 
ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1-3 
ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ρ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 5-0
ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ Β’

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 7 αγώνες)

1] ΠΑΟΚ Β’   16 (12-4)
2] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ  15 (10-3) 
3] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. 15 (9-2) 
4] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 13 (8-4)  
5] ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ  11 (7-4)
6] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  10 (8-5) 
7] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 9 (9-8)
8] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 9 (12-9)
9] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 9 (6-16)
10] ΗΡΑΚΛΗΣ  8 (8-7)
11] ΒΕΡΟΙΑ  7 (7-9)
12] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 6 (3-6)
13] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 6 (5-10)
14] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ  3 (6-12)
15] ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 0 (0-11)

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ.-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κ.  
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ  
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ.-ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡ.  
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΠΑΟΚ Β’  
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’-ΒΕΡΟΙΑ  
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 
ΡΕΠΟ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
3,4,5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 
ΠΑΟΚ Β’-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΡΕΠΟ: ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΑΕΚ Β’ 3-2
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΧΑΝΙΑ 0-0 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 0-0 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0-2 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1-0
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ (Δ.Δ.) 
ΠΑΟ ΡΟΥΦ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0-1
ΡΕΠΟ: ΚΗΦΙΣΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(σε 7 αγώνες)

1] ΚΗΦΙΣΙΑ  18 (14-1)
2] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.  16 (5-2)
3] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ  14 (7-4)
4] ΚΑΛΑΜΑΤΑ  13 (7-1)
5] ΚΑΛΛΙΘΕΑ  12 (8-4)
6] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 12 (12-6)
7] ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  11 (6-4)
8] ΧΑΝΙΑ  10 (5-3)
9] ΑΕΚ Β’  8 (9-9)
10] ΑΙΓΑΛΕΩ  6 (2-6)
11] ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 6 (3-10)
12] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 5 (3-5)
13] ΗΡΟΔΟΤΟΣ  3 (3-11)
14] ΕΠΙΣΚΟΠΗ  2 (2-7)
15] ΠΑΟ ΡΟΥΦ  0 (3-16)

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
ΑΕΚ Β’-ΚΗΦΙΣΙΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΧΑΝΙΑ-ΠΑΟ ΡΟΥΦ
ΡΕΠΟ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΧΑΝΙΑ 
ΠΑΟ ΡΟΥΦ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ 
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
ΡΕΠΟ: ΑΕΚ Β’

Νικήτρια στο ντέρμπι η Καλαμάτα, 
0-2 τον Απόλλωνα Σμύρνης 
Έχασε την ευκαιρία για... κορυφή η Λάρισα • 
«Βράζει» η κατηγορία για τις κακές διαιτησίες

Η Κ α λ α μ ά τ α 
πήρε τερά-

στια εκτός έδρας νίκη στο ντέρμπι της 
Νέας Σμύρνης επί του Απόλλωνα Σμύρ-
νης με 0-2,  για την 7η αγωνιστική του 
νότιου ομίλου της Σούπερ Λιγκ 2, παίρ-
νοντας βαθμολογική «ανάσα», ενώ μεί-
ωσε στους 5 πόντους τη διαφορά της 
από την πρωτοπόρο Κηφισιά, που δεν 
αγωνίστηκε, εφόσον είχε ρεπό.
 Αντίθετα, στο βόρειο όμιλο, η Λάρισα 

έχασε μεγάλη ευκαιρία να προσπεράσει 
τον ΠΑΟΚ Β’ (είχε ρεπό), γνωρίζοντας 
απρόσμενη ήττα στην έδρα της από τον 
Ηρακλή με 0-2(!), ενώ την «έπιασε» στη 
2η θέση η Καρδίτσα που νίκησε δύσκολα 
με 1-0 το Θεσπρωτό. 
Μεγάλο «διπλό» του Πανσερραϊκού 

στη Βέροια (1-3) που κρατάει στις πρώ-
τες θέσεις την ομάδα των Σερρών.
Χωρίς νίκη παραμένουν ο Ηρακλής Λά-

ρισας (6Χ6 ήττες) και ο ΠΑΟ Ρουφ (7Χ7 
ήττες).
 ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ πάντως της αγωνιστικής, 

ήταν η αποχώρηση του Ολυμπιακού Β’ 
από το παιχνίδι κόντρα στην Καλλιθέα 

στο ημίχρονο, λόγω εξόφθαλμων διαιτη-
τικών λαθών σε βάρος των φιλοξενούμε-
νων «ερυθρόλευκων» και συγκεκριμένα 
στο γκολ της ισοφάρισης (2-2) του Ολυ-
μπιακού Β’ για χέρι παίκτη του Ολυμπια-
κού Β’. Όμως, όπως αποδείχτηκε στη συ-
νέχεια, το χέρι το έχει κάνει... αμυντικός 
της Καλλιθέας στην προσπάθειά του να 
διώξει τη μπάλα!
Το παιχνίδι τελικά θα κατακυρωθεί με 

2-1 στην Καλλιθέα, ενώ βάση του ΚΑΠ, 
προβλέπεται αφαίρεση  πέντε βαθμών 
από το τωρινό, αλλά και το επόμενο 
πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό Β’, όπως 
επίσης και πρόστιμο από 20 έως 200 χι-
λιάδες ευρώ.
Η περίπτωση αυτή, του αγώνα Καλλιθέ-

ας-Ολυμπιακός Β’, έδωσε την... ευκαιρία 
και σε άλλες ομάδες να «βάλουν» κατά 
της διαιτησίας, με την κατάσταση στην 
κατηγορία να είναι «εκρηκτική». 
Η Παναχαϊκή εξέδωσε ανακοίνωση κατά 

της διαιτησίας, ενώ το ίδιο έκαναν από... 
κοινού(!), η Καλαμάτα με τα Χανιά, κάνο-
ντας λόγο για εύνοια υπέρ 3-4 συγκεκρι-
μένων ομάδων!

Παγκόσμια η Αργεντινή,  
«έραψε» το 3ο αστέρι!

Τριάντα έξι χρόνια μετά (1986) το 
θρίαμβο στο Μεξικό και ύστερα από 

δύο χαμένους τελικούς (1990 και 2014) η 
Αργεντινή στην 6η της παρουσία σε κατα-
ληκτικό αγώνα Μουντιάλ αποκαθήλωσε 
τη μέχρι σήμερα κάτοχο του τροπαίου, 
Γαλλία, με 4-2 στα πέναλτι (2-2 κ. αγ. και 
3-3 παρ.) και για τρίτη φορά στην Ιστορία 
της κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο. 
Ένας τελικός που θα μείνει αξέχαστος 

σε όλο τον κόσμο που τον παρακολού-
θησε, με τη συγκλονιστική του εξέλιξη. 
Για 80 λεπτά η ομάδα του Σκαλόνι έκανε 
«πάρτι» απέναντι στους «τρικολόρ» και 
με το 2-0 (23΄ Μέσι, 36΄ Ντι Μαρία) μέχρι 
το 80΄ έδειχνε πως θα έφτανε άνετα στη 
νίκη, ωστόσο, ο Κιλιάν Μπαπέ είχε δια-
φορετική άποψη και μέσα σε ένα λεπτό 
έφερε τον τελικό στα ίσια (80΄πέν., 81’). 
Στην παράταση η Αργεντινή προηγήθη-
κε ξανά με τον Μέσι στο 108΄, αλλά και 
πάλι ο Μπαπέ με το δεύτερο πέναλτι που 
εκτέλεσε (118΄) έστειλε τον αγώνα στη 
«ρωσική ρουλέτα».
Εκεί, όπου ο Εμιλιάνο Μαρτίνες νίκησε 

τον Κομάν, ο Τσουαμενί αστόχησε και η 
ομάδα της Νότιας Αμερικής πήρε αυτό 
που δικαιούτο με βάση τη συνολική εικό-
να της αναμέτρησης με 4-2.   
Μπροστά σε 90.000 φιλάθλους, που 

κατέκλυσαν το «Λουσαΐλ Αϊκόνικ Στά-
ντιουμ», εκ των οποίων περίπου 50.000 
ήταν φίλοι της Αργεντινής και περίπου 
7.000 των Γάλλων, ο Λιονέλ Μέσι πρό-
σθεσε στην πλούσια συλλογή του το Κύ-
πελλο που τόσο πολύ του έλλειπε και για 
το οποίο πάλεψε με όλες του τις δυνά-
μεις, πραγματοποιώντας μία συγκλονι-
στική εμφάνιση. 
Στα 35 του χρόνια, ως αρχηγός της «αλ-

μπισελέστε», στο τελευταίο του Παγκό-
σμιο Κύπελλο, έγραψε με «χρυσά γράμ-
ματα» το όνομά του στην Ιστορία των δι-
οργανώσεων, όντας ο δεύτερος σκόρερ 
του τουρνουά (7 γκολ), ο ρέκορντμαν 
συμμετοχών σε Μουντιάλ (26), ρέ-
κορντμαν σε συνολικά λεπτά συμμετοχής 
(άφησε πίσω τον Πάολο Μαλντίνι), κορυ-
φαίος σκόρερ της Εθνικής σε Παγκόσμια 
Κύπελλα (13) και, πλέον, δε θα πρέπει ν΄ 
αμφιβάλλει κανείς για το ποιος είναι ο 
κορυφαίος ποδοσφαιριστής που ανέδει-
ξε ποτέ το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Πριν από 1.617 ημέρες η Γαλλία στέ-

φθηκε πρωταθλήτρια κόσμου για 2η 
φορά στην ιστορία της στον τελικό της 
διοργάνωσης της Ρωσίας (2018), μετά 
το 4-2 επί της Κροατίας. Αυτή τη φορά, η 
ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν, ήταν... απού-
σα για μεγάλο χρονικό διάστημα, στην 
προσπάθειά της για το back to back. 
Παρ΄ όλα αυτά κατάφερε να φέρει προς 

στιγμή τα πάνω κάτω με τον κορυφαίο 
παίκτη της, Κιλιάν Μπαπέ (ο οποίος να 
σημειωθεί ότι για 79 λεπτά ήταν… άφα-
ντος). Από το σημείο όμως εκείνο και 
μετά, ο 24χρονος άσος της Παρί έκανε 
ότι περνούσε από το χέρι του, αλλά δεν 
ήταν... γραφτό για να οδηγήσει την ομά-
δα του στο back to back. Με τα 11 γκολ 
που έχει σημειώσει στα δύο Μουντιάλ 
(πρώτος σκόρερ στο Κατάρ με 8) που 
έλαβε μέρος, έγινε ο νεαρότερος παίκτης 
στα χρονικά των διοργανώσεων που πε-
τυχαίνει αυτό τον αριθμό τερμάτων και 
σαφώς στο μέλλον θα έχει την ευκαιρία 
να πανηγυρίσει πολλά τρόπαια.  

Η διαδικασία των πέναλτι:
• 0-1 Μπαπέ 
• 1-1 Μέσι 
• Ο Κομάν εκτελεί δυνατά,  
   ο Μαρτίνες αποκρούει!
• 2-1 Ντιμπάλα 
• Ο Τσουαμενί άουτ!
• 3-1 Παρέδες 
• 3-2 Μουανί 
• 4-2 Μοντιέλ 

Διαιτητής: Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία) 
Κίτρινες: Φερνάντες, Ακούνια, Παρέδες, 
Μοντιέλ – Ραμπιό, Τιράμ, Ζιρού (στον 
πάγκο)
 
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Ε. Μαρτί-
νες, Μολίνα (91΄ Μοντιέλ), Ρομέρο, Οτα-
μέντι, Ταλιαφίκο (120΄+1 Ντιμπάλα), Ντι 
Μαρία (64΄ Ακούνια), Φερνάντες, Ντε 
Πολ (102΄ Παρέδες), ΜακΚάλιστερ (116΄ 
Πετσέλα), Μέσι, Άλβαρες (103΄ Λ. Μαρ-
τίνες)
ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάν): Λιορίς, Κουντέ 
(120΄+1 Ντισασί), Βαράν, Ουπαμεκανό, 
Ερναντέζ (71΄ Καμαβινγκά), Τσουαμενί, 
Ραμπιό (96΄ Φοφανά), Γκριεζμάν (71΄ 
Κομάν), Ντεμπελέ (41΄ Κόλο Μουανί), Ζι-
ρού (41΄ Τιράμ), Μπαπέ
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14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τετάρτη  21 Δεκεμβρίου 2022Τετάρτη  21 Δεκεμβρίου 2022
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ 1-1 
38’ Χάμοντ - 64’ Πάλμα 
ΑΕΚ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 3-0 
67’, 94’ Φαν Βέερτ, 88’ Γκαρσία 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0-0 
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-2 
64’ Παμλίδης, 76’ Λιάσος -  
34’, 45’ Φορτούνης
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-1 
84’ Άοσμαν - 14’ Μπερνάρ 

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022
ΟΦΗ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΟΚ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 14 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  38 (25-5) 
02] ΑΕΚ    32 (26-5) 
03] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 26 (20-10) 
04] ΠΑΟΚ*  25 (19-10) 
05] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ   25 (21-19) 
06] ΑΡΗΣ  22 (21-12) 
07] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ*  16 (16-15) 
08] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.*  15 (14-15) 
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  14 (11-14) 
10] ΟΦΗ*   10 (10-21) 
11] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  10 (14-30) 
12] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  9 (6-23) 
13] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  8 (8-18) 
14] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  8 (11-25)
 
*Τα παιχνίδια της Πέμπτης 22/12 δεν 
αναφέρονται διότι η εφημερίδα εκδόθηκε 
εκτάκτως την Τετάρτη 21/12 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15η)
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

10:00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
11:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
12:30 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΑΕΚ 
13:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΟΚ 
14:20 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΦΗ

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022
11:00 ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 
11:30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΣΚΟΡΕΡΣΣΚΟΡΕΡΣ
ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ      ΓΚ.   ΑΓ. 
Καρέλης      Παναιτ. 9 11 
Αϊτόρ           ΠΑΟ  8 9 
Γκαρσία      ΑΕΚ  8 14 
Πάλμα      ΑΡΗΣ  7 13

*Ο Κώστας Φορτούνης ήταν αυτός που 
άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό 

ενάντια στον ΠΑΣ Γιάννινα, με τον Έλλη-
να μεσοεπιθετικό να επιστρέφει έτσι στα 
γκολ με την πρώτη ομάδα μετά από 19 
μήνες! Το Μάιο του 2021, ο Φορτούνης 
είχε ισοφαρίσει σε 1-1 για τους «ερυθρό-
λευκους» στο εκτός έδρας ματς με τον 
Άρη για τα playoffs της Super League 1. 
Έκτοτε, είχε βρει δίχτυα μονάχα με τον 
Ολυμπιακό Β’, στο 2-0 επί των Τρικάλων 
το Φεβρουάριο του 2022.

Τιμώρησε τον Ολυμπιακό και του 
έκοψε τη φόρα με τρομερό  
come back ο ΠΑΣ!
Κάζο του Ολυμπιακού στα Γιάννενα. Οι διπρόσωποι «ερυ-

θρόλευκοι» πήγαν στα αποδυτήρια με προίκα το 2-0 από 
τα γκολ του Φορτούνη, αλλά στο β’ ήταν… αλλού και ο αξιόμα-
χος ΠΑΣ τους τιμώρησε.
Ο 30χρονος άσος άνοιξε το σκορ στο 34’, πετυχαίνοντας το πρώ-

το του γκολ με την ομάδα έπειτα από 19 μήνες και στο 45’ «χτύ-
πησε» με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, ενώ οι Πειραιώτες θα μπο-
ρούσαν να είχαν πετύχει κι άλλο γκολ πριν την ανάπαυλα. 
Οι Ηπειρώτες ανέβηκαν στο δεύτερο ημίχρονο και προειδοποί-

ησαν στο 63’ με τον Λιάσο να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι. Οι φι-
λοξενούμενοι δεν… πήραν το μήνυμα και ο ΠΑΣ μείωσε αμέσως 
μετά με εκτός περιοχής σουτ του Παμλίδη (64’) και στο 76’ ο Λιά-
σος τιμώρησε τους «ερυθρόλευκους» με πλασέ από κοντά έπειτα 
από γύρισμα του εξαιρετικού Μορέιρα.
Επεισοδιακό ήταν το α’ μέρος, το οποίο διεκόπη πέντε φορές συ-

νολικά, με την τέταρτη διακοπή να είναι 20 λεπτών, αφού επικρά-
τησε μεγάλη ένταση στην πλευρά των οπαδών του ΠΑΣ που πετού-
σαν φωτοβολίδες, πέταγαν αντικείμενα και έσπαγαν καθίσματα. 

MVP: Ο Λιάσος «έκλεψε» τον τίτλο από τον Φορτούνη. Ο άσος 
του Ολυμπιακού ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του πρώτου 
μέρους, αλλά η καθίζηση της ομάδας του στο β’, του στέρησε το 
βραβείο. 
Ο Λιάσος χάρισε το βαθμό στον ΠΑΣ ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 76’ 

(την ώρα που ετοιμαζόταν να γίνει αλλαγή), ενώ είχε δοκάρι στο 63’. 

Η ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ: Έκατσε δύσκολο παιχνίδι στον Κουμπαράκη λόγω 
των διακοπών. Σε επίπεδο πειθαρχικού ελέγχου και φάουλ, θα 
μπορούσε να το κουμαντάρει καλύτερα. 
Ο ΠΑΣ φώναξε για δύο πέναλτι. Η φάση του Πήλιου δεν είναι, 

χωράει συζήτηση εκείνη του Σόρια στη μονομαχία με τον Ρέτσο. 
                                          
                                                                                            © sport-fm.gr

Δεν «καθάρισε» το ματς  
και το... πλήρωσε  
ο Παναθηναϊκός!
Ιωνικός και Παναθηναϊκός ήρθαν ισόπαλοι με σκορ 1-1, 

στο δημοτικό γήπεδο Νεάπολης, στο πλαίσιο της πρεμιέ-
ρας του δεύτερου γύρου της φετινής Super League 1.
Το «τριφύλλι» ήλεγξε απόλυτα το παιχνίδι, ευτύχησε να 

προηγηθεί με το πρώτο γκολ του Μπερνάρ στο 14’, ενώ είδε 
τον Παλάσιος να σουτάρει στο δοκάρι δύο λεπτά μετά. 
Παράλληλα, όμως, Ιωαννίδης, Τσέριν και Σπόραρ σπατά-

λησαν τις ευκαιρίες τους στην επανάληψη για να «καθαρί-
σουν» το «τρίποντο».
Έτσι, οι Νικαιώτες που δεν παράτησαν το ματς, κατάφεραν 

και «χτύπησαν» προς το τέλος του με τον Άοσμαν να σκορά-
ρει για δεύτερη φορά στο πρωτάθλημα και να κάνει το 1-1 
στο 84ο λεπτό. 
Ακόμα κι έτσι, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να εί-

ναι πρώτος και αήττητος, με 38 βαθμούς, την ώρα 
που ο Ιωνικός παρέμεινε ουραγός της βαθμολογίας, 
φτάνοντας τους 8 πόντους, όπως και ο Λεβαδειακός. 

ΜVP: Τα κάνει όλα και συμφέρει... Για τον Μπερνάρ Ντου-
άρτε ο λόγος, καθώς και σκόραρε το μοναδικό τέρμα της ομά-
δας του και μάρκαρε… δίκην αμυντικού -ειδικά σε δύο φάσεις 
στην επανάληψη- αλλά και δημιούργησε σε αρκετές φάσεις 
τις προϋποθέσεις για τους συμπαίκτες του για ένα δεύτερο 
γκολ! Ηγετική εμφάνιση του 30χρονου άσου, αναμφίβολα. 

Η ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ: Χωρίς να κάνει το μεγάλο λάθος, ή να 
διαμορφώσει το αποτέλεσμα, ο διαιτητής Παπαδό-
πουλος «ελέγχεται» για τον ελλιπή πειθαρχικό έλεγ-
χο που εφάρμοσε στους παίκτες του Ιωνικού. Παράλ-
ληλα, το γεγονός πως στη φάση του Βαγιαννίδη δεν 
πήγε να ελέγξει αν υπάρχει παράβαση και ανατροπή 
του, οφείλεται και στο συνάδελφό του Φωτιά στο VAR. 
                                                                                      © sport-fm.gr

Ονειρικός Φαν Βέερτ, έσπασε την... κατάρα  
και η ΑΕΚ θα κάνει χαρούμενα Χριστούγεννα!
Ο Φαν Βέερτ όχι μόνο ήταν η «χρυσή αλλαγή» αλλά κάνοντας πράγματα και θαύματα (δύο γκολ και ασίστ) 
έσπασε τη χριστουγεννιάτικη κατάρα για την ΑΕΚ, για το 3-0 επί της Λαμίας και το -6 από την κορυφή!

Καλά Χριστούγεννα για την ΑΕΚ διά... 
κεφαλιού Φαν Βέερτ! Η «Ένωση» 

στην επιστροφή της στο πρωτάθλημα (14η 
αγωνιστική) και στην OPAP Arena επικρά-
τησε 3-0 της Λαμίας, με τον Ολλανδό φορ 
να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής.
Οι «κιτρινόμαυροι» -με κορυφαίους μέχρι 

την είσοδο του Φαν Βέερτ τους Μάντα-
λο και Ρότα (αμφότεροι με ασίστ εν συνε-
χεία)- έβγαζαν πολλές φάσεις, χωρίς όμως 
να μπορούν να βρουν δίχτυα. 
Ωστόσο, η κίνηση του Ματίας Αλμέι-

δα τους ξεκλείδωσε, με τον 32χρονο άσο να 
μπαίνει στο 62’ και να κάνει τα... πάντα, με 
δύο κεφαλιές (67’ και 90’+4’) και την ασίστ 
(88’) για το 9ο τέρμα του Λιβάι στη σεζόν.
Έτσι, η 2η ΑΕΚ ανέβηκε στους 32 βαθμούς 

και μείωσε στο -6 από τον πρωτοπόρο Πα-
ναθηναϊκό, που «γκέλαρε» στη Νίκαια κό-
ντρα στον Ιωνικό. Παράλληλα, ο «δικέφα-
λος» έσπασε και την... κατάρα, φτάνοντας 

στην πρώτη του νίκη στη Super League 1 
στο τελευταίο παιχνίδι πριν τα Χριστούγεν-
να από το μακρινό 2008.
Εξαιρετικό ματς από τον Σαράνοφ για τη 

Λαμία, η οποία έμεινε στην 11η θέση με 9 
πόντους.
MVP: ΤΡΟΜΕΡΟ ματς από τον Πέτρο Μά-

νταλο, ο οποίος ήταν μέσα σ’ όλες τις φά-
σεις της ΑΕΚ μέχρι (και) το 1-0, το οποίο 
ήρθε από τα δικά του πόδια. Από κοντά και 
ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος είχε επίσης ασίστ. 
Άλλωστε, οι δύο τους έβγαλαν ωραίες συ-
νεργασίες. 
Ωστόσο, η διάκριση δε γίνεται να μην πάει 

στη μοναδική παράσταση του Τομ Φαν Βέ-
ερτ, ο οποίος μπήκε αλλαγή και έκανε... πά-
ταγο και μάλιστα καταλυτικό!
Η ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ: Οι γηπεδούχοι είχαν παρά-

πονα από κάποια σφυρίγματα του κ. Μα-
νούχου. Κάποια όντως ήταν λανθασμένα, 
αλλά κανένα δεν έκρινε την έκβαση.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων: 
ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης – 
Ρότα, Μήτογλου, Μουκουντί, Χατζισαφί 
– Μάνταλος (87’ Γαλανόπουλος), Σιμάνσκι 
(67’ Φαν Βέερτ), Γιόνσον, Πινέδα – Γκαρσία 
(90’+1’ Ευθ. Χριστόπουλος), Αραούχο 

Λαμία (Σάββας Παντελίδης): Σαράνοφ – 
Σιμόν, Αντέτζο, Κορνέζος, Γκοράνοφ (84’ 
Σαραμαντάς) – Τζανδάρης, Μπεχαράνο 
(79’ Μπάμπης) – Τσιλούλης, Σλίβκα (72’ 
Ντε Βινσέντι), Νούνιες (84’ Μποάκι) – 
Μανούσος (72’ Γιακουμάκης) 
 
Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος 
Α’ Βοηθός: Μιχαήλ Νιδριώτης 
Β’ Βοηθός: Γιώργος Στεφανής 
4ος διαιτητής: Δημήτριος Μαλούτας 
VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

© sport-fm.gr

Για όλες τις εκδηλώσεις σας, γάμους, βαπτίσεις, χορούς
Μουσικά σύνολα 2 ατόμων και άνω, με δυνατότητα επιλογής ύφους ρεπερτορίου 

514-991-7408 info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com

ΛΑΪΚΑ • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ • ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ • ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ

ΖΩΝΤΑΝΉ ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΜΟΥΣΙΚΉ



70  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  23 Δεκεμβριου, 2022 / December 23, 2022

Μιαξεχωριστήβραδιάαφιερωµένη
στον Έλληνασεφ∆ηµήτρηΣκαρ-
µούτσοοργάνωσε τοΛύκειονΕλ-

ληνίδωνΜοντρεάλ, τιµώντας τηνΠρέσβυ
της Ελλάδας στον Καναδά Κωνσταντίνα
Αθανασιάδου για το γεγονός ότι είναι η
πρώτη γυναίκαπρέσβυςστηνΟττάβα, στο
πλαίσιο µάλιστα της επετείου των80 χρό-
νων από την δηµιουργία διµερών διπλω-
µατικών σχέσεων ανάµεσα στην Ελλάδα
και τον Καναδά.
Παράλληλα, τιµήθηκε οπρώηνπρόεδρος
τηςΕλληνικήςΚοινότηταςΜείζονοςΜον-
τρεάλΝικόλαςΠαγώνης για την πολυετή
και πολυεπίπεδησυµµετοχή τουστακοινά
καθώς και για την δυναµική υποστήριξή
του στον Ελληνισµό της ∆ιασποράς.
Η εκδήλωση, που είναι ένα Χριστουγεν-
νιάτικο ΓαστρονοµικόΓκάλαοργανώθηκε
από τοΛύκειον τωνΕλληνίδωνΜοντρεάλ,
προκειµένου να συγκεντρώσει χρήµατα
για την ενίχυση της κλινικής έρευνας του
ΠανεπιστηµίουMcGill για το νέο µοριακό
τέστ Doveegene, το οποίο µετά την πι-
στοποίησή του θα είναι προσβάσιµο σε
κάθεγυναίκαπροκειµένουναανιχνεύειέγ-
καιρα τον καρκίνο των ωοθηκών και του
ενδοµητρίου.Πρόκειται για µια ιατρική
ανακάλυψη της Ογκολόγου-Γυναικολό-
γου δρος Lucy Gilbert, διευθύντριας της
Γυναικολογικής Κλινικής του ΜcGill και
θα είναι η συνέχεια του πάπ τεστ.
ΤοΛύκειον τωνΕλληνίδωνΜοντρεάλπρο-
σέφερε$45.000από τακέρδη τηςβραδιάς,
που είχε γεύσεις του∆ηµήτρη Σκαρµού-
τσου αλλά και επίδειξη ζωντανής κουζί-
νας από τον ταλαντούχο σεφ Φώτη Πα-
παγεωργίου (Buffet des Continents) και
τον παραδοσιακό σεφ Τεντ ∆ρανιά (Pe-
tros Taverna) του Μοντρεάλ.
H δρ. Lucy Gilbert εξήγησε ότι τα τελευ-
ταία δύο χρόνια που το νέοµοριακόπάπ-
τεστ Dovegeene βρίσκεται σε κλινικές
έρευνεςστοΠανεπιστηµιακό νοσοκοµείο
του McGill , έχει ανιχνεύσει µε προκαρ-
κινικά κύτταρα περίπου 27 γυναίκες στις
2750 που έχουν υποβληθεί στο έν λόγω
τέστ, γεγονός που ανεβάζει το ποσοστό
τηςδιάγνωσηςσε1%σευγιείςγυναίκεςάνω
των 50 ετών. Η επιτυχία του τέστ είναι
πλέον γεγονόςκαι η έρευναβρίσκεται στο
τρίτο και τελευταίο στάδιο , όπωςανακοί-
νωσε η δρ. Gilbert.
Μία από τις γυναίκες που διαγνώσθηκαν
µε αλλοτριωµένα κύτταρα είναι η καθη-
γήτρια∆ηµοσιογραφίαςστοΠανεπιστήµιο
Concordia ,ΑφροδίτηΣάλας, ηοποίααφη-
γήθηκεότι υποβλήθηκεστοµοριακό τέστ
που εξετάζει υγρό από την περιοχή των
σαλπίγγων και υποβλήθηκε σε υστερε-
κτοµήπροκειµένου νααποφευχθεί το εν-
δεχόµενο ανάπτυξης καρκίνου των ωο-
θηκών. Η προσωπική της αφήγηση άγ-
γιξε τιςψυχές των συνδαιτυµόνων, ενώη
πρόεδρος του Νοσοκοµειακού Ιδρύµα-
τος MUHC Foundation Julie Quenville
παίρνοντας το λόγοσηµείωσεότι ηΑφρο-
δίτη Σάλας σώθηκε από τον καρκίνο των
ωοθηκώνµε τηνπροληπτικήυστερεκτοµή
χάρη στο µοριακό παπ-τεστ Doveegene,
ενθαρρύνοντας το ακροατήριο να συνει-
σφέρει στην έρευνα και σε κάθε έρευνα
για την πρόληψη διαφόρων µορφών του
καρκίνου.
Η πρόεδρος του ΛΕΜ Ιουστίνη Φραγ-
κούλη-Αργύρη σηµείωσε ότι οι γυναίκες
τουΛυκείουµεπερηφάνειασυµµετέχουν
στην έρευνα για την πιστοποίηση του µο-
ριακού τεστ Doveegene, ενηµερώνοντας

το γυναικείο κοινό και συγκεντρώνοντας
χρήµατα µέσα από διάφορες ερανικές
προσπάθειες, καθώς «είναι χρέος µας να
προωθούµε τηνπροληπτική ιατρική»,όπως
χαρακτηριστικά είπε.
Στην εκδήλωση που συγκέντρωσε την
αφρόκρεµα των Ελληνοκαναδών επιχει-
ρηµατιών, ήτανπαρούσες:ΗΠρέβυςΚων-
σταντίναΑθανασιάδου, ηΓενικήΠρόξενος
τηςΕλλάδαςστοΜοντρεάλΚατερίναΒαρ-
βαρήγου,ηυφυπουργόςΜεταφορώνΑννυ
Κουτράκη, η πρόεδρος του Γυναικείου
Κοινοβουλευτικού τµήµατος των Φιλε-
λευθέρων Εµµανουέλα Λαµπρόπουλος,
ο πρόεδρος του Ελληνικού Κογκρέσου
τουΚεµπέκΓιάννηςΘεοδοσόπουλος,οιδη-
µοτικοί σύµβουλοι Μαίρη Ντέρος και
Αγλαία Ρεβελάκη και πλήθος κόσµου.
Την µουσική υπέγραψε η µπάντα Arte-
mis Lago, ενώ ντιτζέι ήταν ο Μανώλης
Σγουράκης.

Ελληνική Γαστρονοµία στοΜοντρεάλ
για το DoveegeneProject

Στοτραπέζι τωνεπισήµωνστηνκάτωσειράαπόαριστερά: Ο’ΑρχωνΝικόλαςΠαγώνης, η πρέσβυςΚ. Αθανασιάδου, η ΓενικήΠρόξενοςΚ. Βαρβαρήγουκαι η ΕλένηΧιόνη-Θεοδοσόπουλος. Στην
επάνωαπόαριστερά : ΗκαθηγήτριαΑφροδίτη Σάλας, η πρόεδρος τουΛΕΜ ΙουστίνηΦραγκούλη-Αργύρη, η πρόεδρος τουΜUHCFoundation , Julie Quenneville και ο πρόεδρος του ΕλληνικούΚογ-
κρέσου τουΚεµπέκΓιάννηςΘεοδοσόπουλος.

Η πρέσβυς της ΕλλάδαςΚ. Αθανασιάδουπαραλαµβάνει την τιµητικήπλακέτααπό τις βουλευτί-
νες, ΑννυΚουτράκηκαι ΕµµανουέλλαΛαµπρόπουλος. Στην παρουσίαση της εκδήλωσηςη
Αφροδίτη Σάλας

ΟσέφΦώτηςΠαπαγεωργίου εξέπληξεµε τις δηµιουργίες του, ενώοσέφΤέντ∆ρανιάς εµ-
πλούτισε τις παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις µε χαβιάρι

ΟΆρχωνΝικόλας Τ. Παγώνηςπαρέλαβε
την τιµητικήπλακέτααπό τις αντιπροέδρους

τουΛΕΜΑρτεµι Καραγιαννίδη
καιΜατίναΠριφτάκη
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Έυχές και σκέψεις από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου Σωκράτης ΙΙ
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Αλέξανδρος Marci

SOC V
Ζωή Λάζαρη

DEMOSTHENES
Αλέξιος Ζόμπολας

Γι› αυτά τα Χριστούγεννα εύχομαι όλα τα 
παιδιά του κόσμου να μπορούν να περάσουν 
ωραία. Nα είμαστε όλοι το ίδιο ευτυχισμένοι. 
Να είστε όλοι καλά! Δώστε αγάπη, πάρτε 
αγάπη, ζήτω η αγάπη. Καλά Χριστούγεννα!

Γαβριήλ Λαζάνης
Γι› αυτά τα Χριστούγεννα εύχομαι απλά 
πράγματα. Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι στον 
κόσμο να αισθάνονται χαρούμενοι, ασφαλείς 
κι αγαπημένοι και να έχουν επιτυχίες. 

Νίκος Ψύλλος
Γι ‹αυτά τα Χριστούγεννα εύχομαι να είμαι με 
όλη την οικογένειά μου, να παίξουμε παιχνίδια 
στο χιόνι, να δούμε χριστουγεννιάτικες ταινίες, 
όπως θέλει ο μπαμπάς μου, και να ανοίξουμε 
τα δώρα μαζί!

Βασίλης Παπαθεοδώρου
Αυτά τα Χριστούγεννα εύχομαι να μαγειρέψω 
με τη μαμά μου. Θέλω να φτιάξουμε γλυκά και 
μπισκότα. Μου αρέσει να μαγειρεύω, αλλά δεν 
το κάνω πολύ και χρειάζομαι τη βοήθειά της.

Κατερίνα King
Γι›αυτά τα Χριστούγεννα εύχομαι όλα αυτά 
που θέλω να γίνουν πραγματικότητα: Θέλω 
όλη την οικογένειά μου στο σπίτι να φάμε 
μαζί, γιατί δεν μπορώ να τους δω πολύ συχνά. 
Εύχομαι να δω τον αληθινό Άι Βασίλη. Τέλος 
θα ήθελα να μείνω σ› αυτή τη θέση στην τάξη 
μου, γιατί έχω όλους τους φίλους μου γύρω 
μου. 

Νικολέτα Κοκκινίδη
Αυτά τα Χριστούγεννα εύχομαι όλοι οι 
άνθρωποι να έχουν ειρήνη κι αγάπη. Θέλω να 
δώσω και να πάρω πολλά δώρα στους άλλους 
και στην οικογένειά μου. Καλά Χριστούγεννα! 
Να είστε όλοι καλά!

Αναστασία Αναστασοπούλου

Έυχές και σκέψεις από μαθητές και 
μαθήτριες του σχολείου Σωκράτης ΙΙΙ
Το 2023 εύχομαι να σταματήσει ο πόλεμος, ο 
ρατσισμός και ο εκφοβισμός!
Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω τι εννοώ:                                                                                    
Εύχομαι να τελειώσει ο πόλεμος μεταξύ 
Ουκρανίας - Ρωσίας σύντομα και δίκαια και να 
υπάρξει ειρήνη, γιατί έχει ανησυχήσει κι έχει 
δημιουργήσει προβλήματα σ’ όλο τον κόσμο.
Δεύτερον, ελπίζω να σταματήσει η ρύπανση 
γιατί καταστρέφει τον πλανήτη μας και 
συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή.
Επιθυμώ επίσης να σταματήσει ο εκφοβισμός 
γιατί κανείς δεν έχει το δικαίωμα να 
στενοχωρεί ούτε να προκαλεί σωματική ή 
συναισθηματική βία σε άλλον. Συνήθως, οι 
άνθρωποι που ασκούν εκφοβισμό σε άλλους 
είναι απογοητευμένοι από τη ζωή τους και 
βρίσκουν αυτόν το τρόπο να την εκφράσουν 
και να την αντιμετωπίσουν.
Τέλος, εύχομαι κι ελπίζω να σταματήσει ο 
ρατσισμός. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι 
όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι και διαφορετικοί 
άσχετα με το χρώμα του δέρματός μας, την 
πατρίδα μας ή τη θρησκεία μας!

Χριστίνα Γεωργάκη
Εύχομαι όλα τα παιδιά να γιορτάσουν με την 
οικογένειά τους τα Χριστούγεννα, να πάρουν 
πολλά δώρα και ρούχα, να έχουν σπίτι να 
μείνουν, φαγητό στο τραπέζι τους και να 
μπορούν να πηγαίνουν σχολείο.
Για τη δική μου οικογένεια εύχομαι να είναι 
καλά η γιαγιά μου και όλοι μας, ο ξάδερφός 
μου να περάσει όμορφα τα πρώτα του 
Χριστούγεννα κι εγώ να κερδίσω το φλουρί της 
βασιλόπιτας!
Χρόνια πολλά και καλή Πρωτοχρονιά!

Νίκος Γεροντάκος

Για το 2023 εύχομαι πολλά πράγματα! Θέλω 
να σταματήσει ο πόλεμος και να έχουμε 
ειρήνη! Να είμαστε καλά και χαρούμενοι. Να 
μην είμαστε ρατσιστές γιατί το χρώμα του 
δέρματός μας δεν έχει καμιά σημασία. Πρέπει 
να είμαστε ευγνώμονες για όλα τα πράγματα 
που έχουμε γιατί υπάρχουν παιδιά στη γη 
που δεν έχουν τίποτα. Δεν πρέπει επίσης να 
μιλάμε άσχημα και να κρίνουμε τους άλλους 
γιατί δεν ξέρουμε τι προβλήματα μπορεί 
να έχουν. Πάνω από όλα όμως εύχομαι να 
έχουμε υγεία!
Χρόνια πολλά σε όλους!

Νικολένα Καριοτόγλου
Εύχομαι να έχουμε μια καλύτερη χρονιά, να 
φύγει ο κορωνοϊός, να σταματήσει ο πόλεμος 
και να έχουμε ειρήνη! Οι άρρωστοι που 
βρίσκονται στα νοσοκομεία να γίνουν καλά 
και να γιορτάσουν στα σπίτια τους.
Εύχομαι η οικογένεια μου να έχει υγεία και να 
είμαστε όλοι χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι!
Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά σ΄ όλον 
τον κόσμο!

Μάρκος Forte
Εύχομαι το 2023 να είναι όλος ο κόσμος καλά, 
να σταματήσει ο πόλεμος, να έχουν όλοι ένα 
σπίτι και φαγητό στο τραπέζι τους.
Να είμαστε ευγενικοί με τους άλλους και να 
μην ξεχνάμε τις ρίζες μας, τη γλώσσα μας και 
την κουλτούρα μας!
Στην οικογένειά μου εύχομαι υγεία κι αγάπη! 
Να είμαστε όλοι καλά να γιορτάζουμε μαζί τα 
Χριστούγεννα για πολλά χρόνια!

Βικτώρια Forte
Τα τελευταία χρόνια συμβαίνουν πολλά 
άσχημα πράγματα στον κόσμο. Πόλεμοι κι 
αρρώστιες! Εύχομαι να τελειώνουν επιτέλους 
για να αισθανθούμε όλοι καλύτερα.
Κάθε Χριστούγεννα, ο αδερφός μου κι εγώ 
ετοιμάζουμε κάρτες με ευχές για άρρωστους 
σε νοσοκομεία. Τους εύχομαι λοιπόν να είναι 
όλα περαστικά και να επιστρέψουν σπίτια 
τους να γιορτάσουν με τις οικογένειές τους.
Στην δική μου οικογένεια εύχομαι υγεία σε 
όλους, ιδιαίτερα στη γιαγιά μου που μόλις 
κόλλησε κορονωϊό. Να γίνει γρήγορα καλά, 
να γυρίσει σπίτι για να γιορτάσουμε και φέτος 
μαζί τα Χριστούγεννα!

Γιώργος Γρίτσας
Εύχομαι να σταματήσουν οι πόλεμοι σε 
όλον τον κόσμο για να ζήσουμε όλοι μαζί 
ειρηνικά. Ελπίζω να εξαφανιστεί η ρύπανση 
και η υπερθέρμανση του πλανήτη για να 
συνεχίσουμε να βλέπουμε αστέρια στον 
καθαρό ουρανό!
Στην οικογένειά μου εύχομαι υγεία κι αγάπη, 
ιδιαίτερα στον παππού μου, να ξεπεράσει τον 
κορωνοϊό για να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
Για μένα εύχομαι να έχω υγεία, να είμαι 
καλός μαθητής, να σπουδάσω λογιστής όπως 
ο μπαμπάς μου και να ξεκινήσω μια δική μου 
επιχείρηση με τον αδερφό μου.

Νίκος Κολοκοτρώνης
Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και μαζί οι 
Χριστουγεννιάτικες διακοπές! Θέλω να 
περάσω όμορφες στιγμές με τους συμμαθητές 
μου γιατί είναι η τελευταία μας χρονιά στο
Σωκράτης και δεν ξέρω πότε θα ξαναβρεθούμε. 
Περάσαμε μαζί 7 χρόνια κι εύχομαι να 
συνεχίσουμε να είμαστε φίλοι.
Εύχομαι να φύγει ο κορωνοϊός από τη ζωή μας 
για να σταματήσουμε να φοβόμαστε γιατί μας 
κούρασε πολύ.
Τελικά θέλω να ευχηθώ σε όλους μας υγεία 
και χρόνια πολλά!

Στεφανία Τοπαλίδη

Βρισκόμαστε μέσα Δεκέμβρη και σε λίγο 
έχουμε Χριστούγεννα και διαποκές! Εύχομαι 
να έχουμε καλό καιρό γιατί θέλω να πάω 
πολλές βόλτες με τους γονείς και τα ξαδέρφια
μου.
Για το 2023 πρώτα από όλα εύχομαι να 
είμαστε καλά εγώ, η οικογένειά μου κι όλος 
ο κόσμος. Να φύγει ο κορωνοϊός από τη ζωή 
μας για να σταματήσουμε να φοβόμαστε και 
να ξαναρχίσουν οι σχολικές εκδρομές στην 
Ελλάδα. Περιμένω τόσο πολύ να επισκεφτώ 
ξανά την Ελλάδα, να δω κι άλλα μέρη και να 
γνωρίσω το ξαδερφάκι μου που θα είναι 3-4 
μηνών.
Θέλω επίσης να έχω καλούς βαθμούς για να 
είμαι σημαιοφόρος και να αντιπροσωπεύσω 
το σχολείο μου στην παρέλαση της 25 ης 
Μαρτίου.
Του χρόνου θα είμαι γυμνάσιο και θα ήθελα 
να αποκτήσω νέους φίλους. όμως για τώρα θα 
ήθελα πάρα πολύ να κερδίσω το φλουρί στη 
βασιλόπιτα!
Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά!

Μαρίνα Terrasi
Μια από τις ευχές μου για το 2023 είναι να 
σταματήσουν οι πόλεμοι γιατί πολλοί άνθρωπο, 
μεγάλοι και παιδιά σκοτώνονται, χάνουν τα 
σπίτια τους κι αναγκάζονται να φύγουν από 
την πατρίδα τους. Το άλλο που θέλω είναι να 
είμαστε όλοι καλά και να περνάμε όμορφα.
Χρόνια πολλά σε όλους!

Βικτώρια Πολυχρονόγλου
Εύχομαι υγεία κι αγάπη σε όλο τον κόσμο. Να 
είμαστε όλοι χαρούμενοι και να σταματήσουμε 
να μολύνουμε τον πλανήτη μας. Θέλω να 
φυτέψουμε πολλά δέντρα για να υπάρχει 
καθαρό οξυγόνο σε όλα τα κράτη του κόσμου. 
Θέλω επίσης όλα τα παιδιά να πηγαίνουν 
σχολείο, να έχουν νερό και φαγητό, να ζούνε 
χαρούμενα κι ευτυχισμένα με τις οικογένειές 
τους και να αγαπάει ο ένας τον άλλο!
Καλές γιορτές!

Στέλλα Baldacchino
Εύχομαι σε όλους μας να έχουμε υγεία κι 
ειρήνη, να σταματήσει ο πόλεμος σύντομα, 
να μην υπάρχει πείνα στον κόσμο και να 
σταματήσει η πανδημία. Ελπίζω επίσης να 
καταφέρω να πάω σε ένα καλό γυμνάσιο.
Στην οικογένειά μου εύχομαι υγεία κι αγάπη!

Χλόη Γιαγκούδη
Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά, να μην υπάρχει 
πείνα στον κόσμο και να μην έχουμε πόλεμο 
με την Τουρκία. Στην οικογένειά μου εύχομαι 
υγεία κι αγάπη!
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους!

Αλέξανδρος Κουτσόπουλος 

Έυχές και σκέψεις από μαθητές και 
μαθήτριες του σχολείου Σωκράτης ΙV
Χριστούγεννα! Όταν ακούω αυτή τη λέξη 
έρχονται στο μυαλό μου πολλές όμορφες 
αναμνήσεις. Οικογένεια, Άγιος Βασίλης και 
δώρα. Για εμένα αυτή η μέρα συμβολίζει χαρά. 
Χριστούγεννα σημαίνει τον καιρό που περνάμε 
με την οικογένεια μας και τη γιορτή που 
κάνουμε στο σπίτι. Ετοιμάζουμε πολλά φαγητά, 
παίζουμε με τα αδέρφια και τα ξαδέρφια μας  
και κάνουμε πολλές δραστηριότητες. Μαζί 
λέμε αστεία, χορεύουμε, και τρώμε νόστιμα 
φαγητά. Χριστούγεννα σημαίνει για εμένα τον 
Άγιο Βασίλη γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ 
σημαντικός για όλα τα παιδιά. Ο Άγιος Βασίλης 
δίνει δώρα σε όλα τα παιδιά του κόσμου και 
τους φέρνει χαρά. Τα παιδιά δεν μπορούν να 
κοιμηθούν και ανυπομονούν να ανοίξουν τα 
δώρα τους κάτω από το Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο. Χριστούγεννα σημαίνει και δώρα, 

γιατί προσφέρω δώρα στην οικογένειά μου. 
Φέτος εύχομαι σε όλα τα παιδιά του κόσμου 
υγεία. Εύχομαι οι μέρες των Χριστουγέννων 
να φέρουν σε όλους χαρά και να περάσουν 
όλοι καλά με την οικογένειά τους. Εύχομαι 
σε όλο τον κόσμο ειρήνη και αγάπη. Καλά 
Χριστούγεννα σε όλους και Καλή Πρωτοχρονιά.

Ισαάκ Tchatchouang 

Έυχές και σκέψεις από μαθητές και 
μαθήτριες του σχολείου Σωκράτης V
Δυστυχώς έχουμε συνδυάσει τη γιορτή των 
Χριστουγέννων με την απόκτηση υλικών 
αγαθών. Για αυτό εγώ εύχομαι σε όλο τον 
κόσμο τα δώρα του Χριστού: την αγάπη, την 
ειρήνη και τη συγχώρεση ώστε να φτιάξουμε 
έναν καλύτερο κόσμο. Μακάρι το 2023 
να έχουμε όλοι φαγητό, μια στέγη και να 
σταματήσουν οι πόλεμοι. Καλά Χριστούγεννα 
και καλή Πρωτοχρονιά!

Ελισάβετ Φαρφαρά                                                                              
Τα Χριστούγεννα είναι η πιο ξεχωριστή γιορτή 
του χρόνου γιατί έχουν να κάνουν με την 
αγάπη, την ειρήνη και την ψυχική γαλήνη. 
Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να τα περάσει 
αγαπημένα μαζί με ότι έχουμε το πιο πολύτιμο 
στη ζωή μας, την οικογένεια.
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο 
καινούριος χρόνος.

Ανναμαρία Τούντα
Όπως οι τρεις μάγοι, ας βρούμε και εμείς το 
Άστρο που θα μας οδηγήσει στον δρόμο της 
αγάπης και της ειρήνης.
Σας εύχομαι λαμπρά Χριστούγεννα και 
ευτυχισμένο το νέο έτος.

Θεόδωρος Αγγελής                                                                                   
Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία, 
αγάπη και κατανόηση. Όλοι να μάθουμε 
από τα λάθη μας ώστε να γίνουμε καλύτεροι 
άνθρωποι και να σκορπάμε μόνο καλοσύνη σε 
όλο τον πλανήτη. 
Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά!                                                                           

Στέφανος Γιαννουλάκης                                                               
Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλή 
Πρωτοχρονιά με υγεία και χαρά αλλά και με 
αγάπη, ειρήνη και κατανόηση - τα πραγματικά 
δώρα των Χριστουγέννων που γεννήθηκαν μαζί 
με τον Χριστό πριν από 2023 χρόνια στη μικρή 
ταπεινή φάτνη. Καλές γιορτές και μη ξεχάσετε 
να περάσετε όμορφα με τις οικογένειές σας.

Αλέξανδρος Κουγιάς                                                  
Ευχές και σκέψεις από μαθητές και μαθήτριες 
του σχολείου Δημοσθένης
Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα!
Εύχομαι όλος ο κόσμος να έχει μια χαρούμενη 
χρόνια!
Εύχομαι να μην έχουμε πόλεμο, αλλά να 
επικρατεί ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
Θα ήθελα όλοι να εργάζονται σε ένα ευχάριστο 
περιβάλλον και να μπορούν να καλύπτουν τα 
έξοδα της οικογένειάς τους.
Ακόμα ελπίζω να είμαστε όλοι αγαπημένοι και 
να μην υπάρχουν διακρίσεις ανάλογα με το 
χρώμα, τη θρησκεία, την καταγωγή κ.α.
Τέλος, το πιο σημαντικό είναι να έχουμε όλοι 
υγεία και ευτυχία.

Αλέξιος Ζόμπολας
Εύχομαι η επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη 
από την φετινή! Να έχουμε όλοι την υγεία          
μας και να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος. 
Ελπίζω αυτά τα Χριστούγεννα να έχουν όλα 
τα παιδιά φαγητό στο τραπέζι τους και δώρα 
κάτω από το δέντρο.
Να είμαστε όλοι ευγνώμονες για τα πράγματα 
που έχουμε και να αγαπάει ο ένας τον άλλο!

Θεοδώρα Λιοφάγου
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Χριστουγεννιάτικες ευχές
Αγαπητοί φίλοι,

Αυτές τις άγιες ημέρες, που ολόκληρος ο κόσμος γιορτάζει τη γέννηση του Θεανθρώπου, οι εθελοντές, το 
προσωπικό της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εγώ, 
σας ευχόμαστε καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. 

Η γέννηση του Χριστού ας είναι το προμήνυμα για μια χρονιά διαφορετική, όμορφη, με λιγότερα προβλή-
ματα και περισσότερη αγάπη, χαρά, ευτυχία και αλληλεγγύη.

Η Κοινότητα μας, με όραμα και σχέδια για τη νέα χρονιά, θα είναι πάντα δίπλα σας, να σας υπηρετεί, 
με την ίδια αγάπη, με αφοσίωση και σεβασμό για σας και κυρίως για τα παιδιά σας, τους μελλοντικούς 
πρεσβευτές του Ελληνισμού. 

Χρόνια πολλά.

Δρ. Γεώργιος Τσούκας
Πρόεδρος ΕΚΜΜ

Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή της ελπίδας. Είναι, 
επίσης, μια αφορμή με το παγκόσμιο μήνυμα του 

Χριστού να αναγεννηθεί η έμπνευση για ειρήνη στη Γη 
και η καλή θέληση προς τους συνανθρώπους μας.

Λέγεται ότι το πολυτιμότερο δώρο που μπορείτε να κά-
νετε είναι ο χρόνος. Όταν δίνεις το χρόνο σου, δίνεις 
λίγο από τον εαυτό σου και ένα μέρος της ζωής σου σε 
κάποιον άλλον. Ο χρόνος στην υπηρεσία των άλλων 
είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει ως Έλληνες. Αυτό 
συμβαίνει ιδιαίτερα κατά την περίοδο των Χριστουγέν-
νων, όπου τόσοι πολλοί από την Κοινότητά μας συμ-
μετέχουν στα διάφορα προγράμματα και εκδηλώσεις, 
που διοργανώνουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Για μένα, ο χρόνος που διαθέτουμε στην υπηρεσία των 
άλλων μπορεί να εκφράζεται με διαφορετικούς τρό-
πους - κάποιοι συμμετέχουν σε επιτροπές, εντοπίζο-
ντας φιλανθρωπικά έργα που αξίζουν την υποστήριξή 
μας, ενώ άλλοι έρχονται στις εκδηλώσεις μας, για να 
δώσουν ένα χέρι βοήθειας. Και είναι όλοι αφοσιωμέ-
να μέλη που, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, απλά 
πραγματοποιούν τις δραστηριότητες, είτε αυτό είναι να 
βοηθούν άλλους, είτε να αναπτύσσουν προγράμματα 
για τη νεολαία μας, είτε να οργανώνουν γιορτές, για 
να τις απολαμβάνουν όλοι. Κάθε είδος από αυτές τις 
διαφορετικές υπηρεσίες είναι πολύτιμη και άξια λόγου.

Ο κόσμος χρειάζεται τέτοιου είδους υπηρεσίες, τώρα 
περισσότερο από ποτέ. Η μοναδική μας αποστολή εί-
ναι να βελτιώσουμε τη ζωή των συνανθρώπων μας και 
να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο. Με όποιον 
τρόπο κι αν επιλέξετε να υπηρετήσετε την ΕΚΜΜ, σας 
ευχαριστώ ειλικρινά για τη συνεχή δέσμευσή σας στην 
Κοινότητά μας.

Σε αυτή την ιδιαίτερα ιερή περίοδο, ελπίζω να βρείτε το 
χρόνο να αναλογιστείτε τις πολλές ευλογίες της ζωής 
σας και το προνόμιο να υπηρετείτε τους άλλους. Εγώ 
και όλο το προσωπικό της ΕΚΜΜ απευθύνουμε σε 
εσάς και τις οικογένειες σας τις καλύτερες ευχές μας 
για Καλά Χριστούγεννα και ένα λαμπρό Νέο Έτος.

Διονύσης Κότσορος
Εκτελεστικός Διευθυντής ΕΚΜΜ

Αγαπητοί γονείς και συμπάροικοι,

Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 
πλησιάζουν με γρήγορο ρυθμό.

Θα ήθελα, με την ευκαιρία αυτή, και εκ μέρους των 
συναδέλφων μου, να ευχηθώ εγκάρδια σε εσάς και 
στις οικογένειές σας: Καλά Χριστούγεννα, γεμάτα χα-
ρές και ευτυχισμένες στιγμές! Ο Καινούργιος Χρόνος 
2023 που έρχεται, υγεία να σας χαρίσει, με γέλιο, 
αγάπη και χαρά, το σπίτι να γεμίσει!

Το σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης», της Ελληνικής 
Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ, συνεχίζει να είναι 
ένα εξαιρετικό ίδρυμα εκπαίδευσης, που ανταποκρί-
νεται με επιτυχία σε κάθε πρόκληση που αντιμετω-
πίζει. 

Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για 
τη συνεχή σας εμπιστοσύνη, υποστήριξη και συμ-
μετοχή στο εκπαιδευτικό μας έργο. Όλοι μαζί, ας 
ατενίσουμε την επόμενη χρονιά με σιγουριά, υπο-
στηρίζοντας με τον γνωστό μας εξαιρετικό τρόπο την 
εκπαιδευτική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών 
μας! 

Με τις θερμότερες ευχές μου για τις γιορτές και τον 
Καινούργιο Χρόνο,

Χρήστος Αδαμόπουλος
Γενικός Διευθυντής Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης»

Τα Χριστούγεννα είναι η μεγάλη πανανθρώπινη 
γιορτή, η οποία δίνει ξεχωριστή σημασία και μήνυ-

μα στην ιστορία του ανθρώπου. Η ουσία και το νόημα 
των ημερών αυτών είναι η αγάπη, η καλοσύνη και η 
ελπίδα, συναισθήματα που φωλιάζουν στην απλότητα, 
την ταπεινότητα και την ανθρωπιά. 

Φέτος, λοιπόν, και μετά από τα δύσκολα για όλους μας 
έτη της πανδημίας, αποτελεί μια ευκαιρία να αναζητή-
σουμε από κοινού το πνεύμα των Χριστουγέννων, να 
δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη και την υποστή-
ριξή μας σε ανθρώπους που περνούν δυσκολίες κι 
έχουν την ανάγκη μας.

Πέρα από την πνευματική τους διάσταση, οι άγιες 
αυτές ημέρες συνδέονται και με στιγμές χαράς και 
ξεγνοιασιάς. Είναι αναμφισβήτητα η πιο όμορφη και 
απολαυστική περίοδος για τα παιδιά μας, τα οποία πε-
ρισσότερο από όλους μας βιώνουν μια ανείπωτη χαρά 
και ένα ανυπόμονο καρδιοχτύπι για τη μαγεία των Χρι-
στουγέννων.

Σε έναν σύντομο απολογισμό του 2022 που μας απο-
χαιρετά, τα σχολεία της Συμπληρωματικής Εκπαί-
δευσης της ΕΚΜΜ αναβαθμίστηκαν σημαντικά. Εξα-
σφαλίστηκε, με απόφαση της νέας Διοίκησης υπό την 
προεδρία του Δρ. Γεωργίου Τσούκα, η χρήση των επο-
πτικών μέσων διδασκαλίας που βρίσκονται στις σχο-
λικές αίθουσες (υπολογιστές, διαδραστικοί πίνακες), 
βελτιώθηκαν οι συνθήκες εργασίες των εκπαιδευτικών 
μας, αναπτύχθηκε ακόμα περισσότερο η σχέση μεταξύ 
Διοίκησης και Επιτροπών Γονέων και ανανεώθηκαν τα 
σχολικά εγχειρίδια, που αφορούν στα μαθήματα για το 
πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. Το 2022 ήταν μια χρο-
νιά στην οποία αναγνωρίστηκε έμπρακτα η σπουδαιό-
τητα των Σαββατιανών σχολείων μας και του εκπαιδευ-
τικού τους ρόλου. 

Σας εύχομαι ευλογημένα Χριστούγεννα με τους αγα-
πημένους σας και το 2023 να είναι χαρούμενο, δημι-
ουργικό, γεμάτο υγεία, αγάπη και ξεχωριστές στιγμές.
 
Καίτη Κυριακίδου 
Γενική Διευθύντρια Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης ΕΚΜΜ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
•	 Οι μέρες πριν τα Χριστούγεννα είναι ιδιαίτερα φορτωμένες, γι› 

αυτό, ο οργανισμός Τρίτης Ηλικίας «Η Φιλία» μεταφέρει την 
έναρξη των μαθημάτων Yoga στο Λαβάλ, στις 9 Ιανουαρίου, 
και κάθε Δευτέρα, στο εστιατόριο «Scores» (3370 Boule-
vard Saint-Martin O-γωνία Chomedey)  στις 11π.μ. με 12 το 
μεσημέρι.  Τα μαθήματα είναι δωρεάν για τα άτομα της τρίτης 
ηλικίας, μέλη και μη μέλη.

 •  Ζητείται επειγόντως οδηγός      

Για πληροφορίες τηλ. 514-948-3021

Αγαπητοί φίλοι,

Οι συνεργάτες μου στο Γενικό Προξενείο και εγώ, σας στέλνουμε τις 
πιο θερμές μας ευχές για τα Χριστούγεννα και μια Καινούργια Χρονιά, 
γεμάτη από υγεία, επιτυχίες και πολλές χαρούμενες στιγμές.

                                               Κατερίνα Βαρβαρήγου

                            Γενική Πρόξενος 

 
Σελίδα 1 από 1 

 
 
 

 
 
 
 
 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

   ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
 

     

   
   
  

Αγαπητοί φίλοι, 
 
Οι συνεργάτες μου στο Γενικό Προξενείο και εγώ, σας στέλνουμε τις πιο θερμές 
μας ευχές για τα Χριστούγεννα και μια Καινούργια Χρονιά, γεμάτη από υγεία, 
επιτυχίες και πολλές χαρούμενες στιγμές. 
 
 
                                                                                Κατερίνα Βαρβαρήγου 
                                                                                    Γενική Πρόξενος  
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Του Αρχιεπισκόπου
Καναδά κ.κ. Σωτηρίου

«Χριστός επί γης»

Αγία Γραφή. Βιβλίο αιώνιο. Σοφία άνωθεν. Αλήθεια ατόφια. Eκεί διαβά-
ζουµε: «Θεός εφανερώθη εν σαρκί» (Α’ Τιµοθ. 3,16). «Ο Λόγος σάρξ εγέ-
νετο και εσκήνωσεν εν ηµίν» (Ιωαν. 1,14). «Επί της γης ώφθη και εν τοις 
ανθρώποις συνανεστράφη» (Βαρούχ 3,38). «Το πλήρωµα της Θεότητος 
σωµατικώς» (Κολασ. 2,9). Δηλαδή; Όπως εύστοχα λέγει ο Θεολόγος Γρη-
γόριος, «Χριστός επί γης». Με άλλα λόγια, ο Θεός στη γη. Ο Θεός άνθρω-
πος.
Γυρίστε πίσω. Αγναντέψτε το παρελθόν. Δείτε τι έγινε πριν χιλιάδες 
χρόνια. Βρείτε το πάλι στην αιώνια αλήθεια. Ακούστε το αψευδές στόµα 
του Θεού. Διαβάστε στην Αγία Γραφή. Στην Παλαιά Διαθήκη. Στη Γένε-
ση. Ιδού τι είπε ο Θεός: «Ποιήσωµεν άνθρωπον κατ’εικόνα ηµετέραν και 
καθ’οµοίωσιν...» (Γενεσ. 1,26), «Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον, χουν 
λαβών από της γης και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, 
και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν» (Γενεσ. 2,7). Δηλαδή; Άνθρω-
πος επί γης. Για πρώτη φορά εµφανίζεται ο άνθρωπος στη γη.
Ιστορικοί σταθµοί στην ιστορία της ανθρωπότητας. Της οικουµένης. Του 
σύµπαντος. Εγωκεντρικό; Εγωϊστικό; Ίσως. Άλλ’αυτή είναι η πραγµατι-
κότητα. Μόνο ο άνθρωπος είναι ψυχοσωµατικός. Πνευµατοσωµατικός. 
Πριν από χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος στη γη. Πριν από 2022 χρόνια ο 
Χριστός στη γη. 
Έφερε στη γη τον άνθρωπο ο Θεός δηµιουργός. Από αγάπη. Για να ζει. 
Να ευφραίνεται. Ν’απολαµβάνει τα κάλλη της δηµιουργίας. Τον έφερε 
«κατ’εικόνα» για να αποκτήσει το «καθ’οµοίωσιν». Ήρθε στη γη ο Θεός 
σαν άνθρωπος για τον άνθρωπο. Από ανάγκη του ανθρώπου. Για τη σω-
τηρία του ανθρώπου. Για να ταπεινωθεί ο Θεός. Για να σταυρωθεί. Για να 
πεθάνει. Για να βοηθήσει τον άνθρωπο ν’αποκτήσει το «καθ’ οµοίωσιν». 
Για να σώσει τον άνθρωπο. Για να υιοθετήσει τον άνθρωπο. Στη γη ο Χρι-
στός, «ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν µη απόληται, άλλ’έχει ζωήν αιώνιον» 
(Ίωαν. 3,16). Στη γη ο Χριστός, ο ποιµήν ο καλός, για να σώσει τον άνθρω-
πο. Το πρόβατο το απολωλός.
Η άπειρη αγάπη του Θεού έφερε τον άνθρωπο στη γη. Ο ξεπεσµός. Η 
αθλιότητα. Το αµαρτωλό σκοτάδι του ανθρώπου. Η ανάγκη της σωτηρί-
ας του ανθρώπου, έφεραν το Χριστό στη γη. Αντίθεση και ανοµοιότητα 
τροµερή στην αιτία των δύο αυτών συγκλονιστικών γεγονότων. 
Δύο χιλιετίες από την ενανθρώπηση του Θεού και ποια είναι η κατάσταση 
της ανθρωπότητας; Πόλεµοι. Αιµατοχυσίες. Μίσος. Ανηθικότης. Τραγικά 
γεγονότα στην Ουκρανία, στο Ιράν και σχεδόν σε όλο τον κόσµο. Η αν-
θρωπότητα σκουντουφλάει. Έχασε την πυξίδα της. Τον προορισµό της. 
Γι’αυτό πρέπει όλοι µας να ξανασκεφθούµε τα γεγονότα των Χριστου-
γέννων. Τη γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέµ. Ο καθένας από µας να 
ετοιµάσει τη δική του φάτνη. Μια πνευµατική φάτνη να γίνει η ψυχή του 
και η καρδιά του. Ο Χριστός να γεννηθεί εφέτος σ΄αυτή την πνευµατική 
φάτνη. Να την θερµάνει. Να την καθαρίσει. Χρειάζεται επιστροφή. Αλλα-
γή δρόµου για τον καθένα από µας.
Ευλογηµένοι µου χριστιανοί, να γιορτάσουµε φέτος τα Χριστούγεννα µε 
πραγµατική µετάνοια. Με ταπείνωση. Με αγάπη για τον Χριστό και τον 
συνάνθρωπο. Με κτήµα το «γνώθι σαυτόν». Με καθαρή καρδιά και συµ-
µετοχή στη Θεία Κοινωνία. Έτσι θα είναι πλήρης η ένωσή µας µε τον Χρι-
στό. Να ζούµε στη γη µε τον Χριστό, ώστε φεύγοντας δια του θανάτου να 
συνεχίσουµε να είµαστε ενωµένοι µαζί Του αιωνίως. Να είναι πλήρης και 
παντοτινή η ένωσή µας µε τον Χριστό.
Εύχοµαι σε όλους καλά και ευλογηµένα Χριστούγεννα και ευτυχισµένο 
τον καινούργιο χρόνο. Ενωµένοι µε τον Χριστό στην παρούσα ζωή και 
στην αιώνια Βασιλεία Του. Μαζί. Για πάντα µαζί µε τον Χριστό. 

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Τεχθέντι

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022 

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου 
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείται Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ 

 (από Τάλαντα Μονεμβασίας, Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 

στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου  
(7707 Boulevard LaSalle, LaSalle) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΤΖΑΝΕΤΟΥ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑ  
(από Καταστάρι Ζακύνθου)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  

(777 Rue Saint-Roch, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΠΡΟΚΟΠΗ 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

(από Κουτίφαρη Μεσσηνίας)
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ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023 

στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου (2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal) 
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 

του λατρευτού μας συζύγου, αφοσιωμένου πατέρα και παππού 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΛΕΒΙΖΟΥ
(ετών 94, από Βελιγοστή-Σαμαρά, Μεγαλόπολης Αρκαδίας)

Η σύζυγος: 
Ειρήνη (Ρένα) το γένος Σπυροπούλου 

Τα παιδιά: 
Σταυρούλα (Βίλλυ) και Νίκος,

Χρήστος και Αντωνία

Τα εγγόνια,  
οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Μετά το τέλος του Μνημόσυνου θα προσφερθούν κόλλυβα 
και καφές στην αίθουσα της εκκλησίας. 

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παρευρεθούν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά, από τα βάθη της καρδιάς μας, όλους τους συγγενείς, 
φίλους, γνωστούς, νεολαία και συλλόγους, που μας συμπαραστάθηκαν και 
μας έδωσαν κουράγιο στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του λατρευτού 

μας συζύγου, πατέρα και παππού, Παναγιώτη Αλεβίζου.

Εις Μνήμη του αγαπημένου μου συζύγουΠαναγιώτη, ακούραστου πατέρα μας και λατρεμένου μας παππού.

Οι μέρες δύσκολα περνούν
χωρίς να’σαι κοντά μας

κι ‘ακόμα δεν πιστεύουμε
πώς είσαι μακριά μας.

Σταμάτησες να μας μιλάς,
ν ’ακούμε τη φωνή σου

που πάντα θάρρος παίρναμε
από τη δύναμή σου.

Όμως θα προσπαθήσουμε
κουράγια για να βρούμε

και μέσα στον παράδεισο
 να σε ονειρευτούμε.

Εμείς θα συνεχίσουμε
να ζούμε με αναμνήσεις

γιατί ποτέ από τη σκέψη μας δεν πρόκειται να λείψεις.
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Our family...caring for yours

55 rue Gince, Montreal  |  514 228-1888 | complexeaeterna.com

• Full support and help
• Largest viewing room in Quebec
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• Parking for 130 cars
• Available 24 hours - 7 days
• High quality services at a much lower cost

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Μετά το Ιερό Μνημόσυνο, θα προσφερθούν 
κόλλυβα και καφές στην αίθουσα της εκκλησίας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παρευρεθούν.

Την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  

(777 Rue Saint-Roch, Montreal)
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του λατρευτού μας συζύγου και πατέρα 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ

(ετών 85, από Πήδημα Μεσσηνίας)
Η σύζυγος:  

Μιλέα Κοτταρίδη (το γένος Τζάνης)

Τα παιδιά:  
Βούλα και Paren,  

Αναστασία και Ηλίας.

Τα αδέλφια:  
Ηλίας και Μαρία, Γιώργος και Πίτσα,  

Γιάννης και Βάγια, Ευγενία, 
Χρυσόστομος Ρίζος και οικογένεια,  
Ελευθέριος Γκάτζιας και οικογένεια.

Τα συμπεθέρια, τα ανίψια, τα ξαδέλφια,  
οι λοιποί συγγενείς και φίλοι εδώ και στην Ελλάδα.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Την τελευταία περίοδο ζούμε δρα-
ματικά γεγονότα, που με αφορμή 

την Ουκρανία ενδέχεται να επιφέρουν 
μία παγκόσμια ανάφλεξη μεταξύ Ανα-
τολής και Δύσης. Ο πόλεμος της Ρωσίας 
με την Ουκρανία, που δεν είναι κράτος 
του ΝΑΤΟ ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στην ουσία είναι πόλεμος της Ρωσίας 
με τις ΗΠΑ, που συνεπικουρούνται από 
τα κράτη της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα λίγο ή τα 
πολύ πρόθυμα από αυτά.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Καλημερίδης 
Υποστράτηγος Ε.Α.

Από αιώνες προ Χριστού, ο ιστορικός 
Θουκυδίδης και ο φιλόσοφος Πολύβιος 
αναφέρθηκαν στην περιοδικότητα των 
ιστορικών γεγονότων. Η ιστορία επανα-
λαμβάνεται. Το ίδιο «έργο» παίχθηκε 
στην ίδια περιοχή 100 χρόνια πριν, και 
δυστυχώς είχε (πάλι) εμπλεκόμενη την 
Ελλάδα με απώλειες για τον Ελληνικό 
Στρατό, με συνέπειες για τον Ελληνισμό 
της περιοχής και τραγικά αποτελέσματα 
για το Έθνος, διότι ήταν ο πρόδρομος της 
Μικρασιατικής Καταστροφής αφού απο-
δυνάμωσε τον Ελληνικό Στρατό.
Ας πάρουμε τα γεγονότα με τη σειρά. 

Η Ελλάδα βγαίνει από τους νικηφόρους 
Βαλκανικούς Πολέμους και σχεδόν δι-
πλασιάζει το έδαφός της. Ακολούθησε ο 
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος που ήταν και η 
αρχή του επώδυνου εθνικού διχασμού. 
Ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος 
τάσσεται υπέρ της εισόδου της Ελλάδος 
στον πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων, 
ενώ ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος τάσσεται 
υπέρ της διατήρησης της ουδετερότητας.
Την 22η Σεπτεμβρίου 1915 παραιτείται η 

Κυβέρνηση Βενιζέλου. Το Μάιο του 1916 
Γερμανικά και Βουλγαρικά στρατεύματα 
εισβάλλουν στην Ανατολική Μακεδονία, 
αναγκάζουν το Δ’ Σώμα Στρατού να πα-
ραδοθεί και το μεταφέρουν αιχμάλωτο 
στη Γερμανία. Ο Βενιζέλος σχηματίζει Κυ-
βέρνηση στη Θεσσαλονίκη, τάσσεται στο 
πλευρό των Συμμάχων, ακολουθεί ναυτι-
κός αποκλεισμός της υπόλοιπης Ελλάδας 
από τους «συμμάχους», εκθρονίζεται ο 
Βασιλιάς Κωνσταντίνος, ορκίζεται στην 
Αθήνα Κυβέρνηση Βενιζέλου και το 1917 
η Ελλάδα επίσημα εισέρχεται στον πόλε-
μο εναντίον των Κεντρικών Δυνάμεων. Η 
Ελλάδα λαμβάνει μέρος στις επιχειρήσεις 
διάσπασης του Μακεδονικού μετώπου 
μαζί με τις συμμαχικές δυνάμεις. 

Η συνεισφορά των Ελλήνων στην επιτυ-
χία των επιχειρήσεων ήταν καταλυτική.
Τον Οκτώβριο του 1917 γίνεται η επα-

νάσταση των Μπολσεβίκων στη Ρωσία. 
Στις 3 Μαρτίου 1918, οι Μπολσεβίκοι 
στο Μπρεστ-Λιτόφσκ συνήψαν χωριστή 
ειρήνη με τη Γερμανία και τους συμμά-
χους της και σταδιακά η Γερμανία απο-
χωρεί από το Ανατολικό μέτωπο. Με τη  
συνθήκη αυτή οι Γερμανοί επέβαλαν στη 
Ρωσία, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση 
της Ουκρανικής Δημοκρατίας. Με την 
επικράτηση των Μπολσεβίκων στα μεγά-
λα αστικά κέντρα, άναψε στην Ουκρανία 
εμφύλιος πόλεμος. Ουκρανοί, Πολωνοί 
και Ρωσικές αντιμπολσεβικικές δυνάμεις 
αγωνίζονται εναντίον των Μπολσεβίκων 
αλλά και μεταξύ τους.
Η Γαλλία και η Βρετανία ενδιαφέρονται 

να κατανικηθούν οι Μπολσεβίκοι και να 
επανέλθει η Ρωσία στη συμμαχία τους, 
ώστε να ανασυσταθεί το ανατολικό μέ-
τωπο εναντίον της Γερμανίας. Το 1918 
η Γερμανία καταθέτει τα όπλα και ου-
σιαστικά ο πόλεμος τελείωσε. Χωρίς να 
υπάρχει όμως λόγος ανασύστασης του 
ανατολικού μετώπου, Άγγλοι και Γάλλοι 
δεν παραιτούνται από το σκοπό τους να 
επέμβουν. Η Ελληνική Κυβέρνηση την 
περίοδο εκείνη προετοίμαζε το Α’ Σώμα 
Στρατού στην Καβάλα.
Αρχικά ο Βενιζέλος πρότεινε στους Γάλ-

λους να στείλει το Σώμα Στρατού στη 
Σμύρνη, αλλά οι Γάλλοι διαφώνησαν. Η 
Ελληνική Κυβέρνηση τελικά πρότεινε να 
συμμετάσχει με το Α’ Σώμα Στρατού στην 
εκστρατεία των συμμάχων στη Ρωσία. 
Με την ενέργειά του αυτή ο Βενιζέλος 
απέβλεπε στην υποστήριξη των συμ-
μάχων για τη μετέπειτα κατάληψη της 
Θράκης και της Σμύρνης. Η Γαλλική Κυ-
βέρνηση αποδέχθηκε με ευγνωμοσύνη 
την Ελληνική συμμετοχή και υποσχέθηκε 
την υποστήριξη των Ελληνικών διεκδική-
σεων. 
(Εδώ ταιριάζουν οι στοίχοι του Διονυ-

σίου Σολομού: «Δυστυχισμένε μου λαέ 
καλέ και αγαπημένε. Πάντα ευκολόπι-
στε και πάντα προδομένε»).
Οι Ελληνικές Δυνάμεις, συνολικά 23 χι-

λιάδων ανδρών, μεταφέρθηκαν σταδιακά 
στην Ουκρανία με Ελληνικά πλοία, κυρί-
ως στην Οδησσό και στη Σεβαστούπολη. 
Για τη χρήση τους δεν υπήρχε σχέδιο και 
όποιο τμήμα έφθανε το έθεταν υπό διοί-
κηση Γαλλικών δυνάμεων. Τα Ελληνικά 
τμήματα αλλά και τα συμμαχικά (Ρώσοι – 
Γάλλοι – Πολωνοί) εκτός από τις οργανω-

μένες δυνάμεις των Μπολσεβίκων, είχαν 
να αντιμετωπίσουν τον τοπικό εργατικό 
πληθυσμό που ήταν φιλικά διακείμενος 
στην επανάσταση των Μπολσεβίκων, 
αλλά ακόμη και τη διάβρωση που είχαν 
υποστεί τα συμμαχικά στρατεύματα από 
πράκτορες που προσπαθούσαν να τους 
εξεγείρουν υπέρ της επανάστασης.
Η Γαλλική Κυβέρνηση όμως, λόγω των 

δυσκολιών που συναντούσαν στην εξέ-
λιξη των επιχειρήσεων, παρά του ότι η 
ίδια οραματίστηκε και πραγματοποίησε 
την επέμβαση, άρχισε να εγκαταλείπει 
την προσπάθεια. Θλιβερή τύχη ανέμενε 
αυτούς που πίστεψαν στη βοήθειά της. 
Ο πολυάριθμος Ελληνικός πληθυσμός 
της Νότιας Ρωσίας έμεινε εκτεθειμένος 
σε άγριες αντεκδικήσεις, λόγω της Ελ-
ληνικής συμμετοχής στις επιχειρήσεις. 
Η Ελληνική Κυβέρνηση ζήτησε βοήθεια 
από τους «συμμάχους» αλλά υπήρξε αδι-
αφορία και τελικά ανέλαβε μόνη της τη 
μεταφορά των Ελλήνων στην πατρίδα.
Μεγάλο μέρος του Ελληνικού πλη-

θυσμού έμεινε στη Ρωσία, αφού 
προτίμησε να συμμεριστεί την 
κοινή τύχη του Ρωσικού λαού. 
Tην 19η Απριλίου 1919 έγινε ανακωχή και 
αποφασίστηκε η εκκένωση της Κριμαίας. 
Οι απώλειες του Ελληνικού Στρατού ήταν 
1.055 άτομα. Μία από τις Μεραρχίες του 
Ελληνικού Στρατού που προετοιμαζόταν 
για την Κριμαία αποβιβάστηκε αργότερα 
στη Σμύρνη με τις γνωστές συνέπειες που 
επακολούθησαν.
Παρακάτω παρατίθενται μερικά γεω-

γραφικά και Ιστορικά στοιχεία για την 
Κριμαία. Η Κριμαία είναι Χερσόνησος 
στο Νότιο άκρο της Ρωσίας. Οι αρχαίοι 
Έλληνες την ονόμαζαν «Ταυρίς» ή «Ταυ-
ρική Χερσόνησο». Από τον 7ο π.Χ. αιώνα 
ίδρυσαν πόλεις, όπως η Θεοδοσία, το Πο-
ντικάπαιον, η Χερσώνα κ.α. Κατά τη Βυζα-

ντινή περίοδο κατοικείται από βάρβαρες 
φυλές, όπως Ούννους, Αλανούς, Γότθους 
και Χατζάρους.
Οι Έλληνες περιορίζονταν μόνο στα πα-

ράλια. Το 998 μ.Χ. ο Μέγας Δουξ της Ρω-
σίας Βλαδίμηρος κατέλαβε τη Χερσώνα, 
αλλά βαπτίσθηκε σε αυτήν και την άφησε 
ελεύθερη. Το 1729 η χερσόνησος κατε-
λήφθη από τους Τατάρους. Από το 15ο 
αιώνα η Κριμαία ήταν υποτελής στους 
Τούρκους, με κύριο πληθυσμιακό στοι-
χείο τους Τατάρους. Το 1783 η χερσόνη-
σος προσαρτήθηκε οριστικά στη Ρωσία. 
Το 1854 τα παράλια της Κριμαίας έγιναν 
θέατρο αιματηρών συγκρούσεων, με το 
λεγόμενο Κριμαϊκό Πόλεμο. Αφορμή του 
πολέμου ήταν η αξίωση των Γάλλων προς 
τους Οθωμανούς να αφαιρέσουν από 
τους Έλληνες ορισμένα προσκυνήματα 
στους Αγίους Τόπους και να τα δώσουν 
στους Καθολικούς.
Ο Σουλτάνος συμφώνησε αλλά αντέδρα-

σαν οι Ρώσοι, που είχαν λάβει από τους 
Τούρκους το προνόμιο της προστασίας 
όλων των Χριστιανικών πληθυσμών. Ο 
Ρωσικός στρατός κατέλαβε όλες τις πα-
ραδουνάβιες περιοχές και η Πύλη κήρυ-
ξε τον πόλεμο στη Ρωσία. Στον πόλεμο 
συμμετείχαν η Αγγλία και η Γαλλία υπέρ 
των Τούρκων και ενάντια στη Ρωσία. Ο 
πόλεμος τελείωσε με συνθηκολόγηση και 
άφησε πίσω του πεντακόσιες χιλιάδες νε-
κρούς από τις μάχες και τη χολέρα. 
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962: Ο βυζαντινός στρατηγός και μετέπειτα αυ-
τοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς συντρίβει τους 
Άραβες στο Χαλέπι της Συρίας.
1909: Στην εφημερίδα «Εργάτης» του Βόλου 

αρχίζει να δημοσιεύεται σε συνέχειες το Κο-
μουνιστικό Μανιφέστο των Μαρξ και Ένγκελς, 
σε μετάφραση του διαπρεπούς λόγιου, Κώστα 
Χατζόπουλου.
1924: Η κυβέρνηση του Ανδρέα Μιχαλακόπου-

λου συνάπτει σύμβαση με την αμερικανική εται-
ρία ΟΥΛΕΝ για την ύδρευση της Αθήνας.
1933: Στη Γερμανία, σε θάνατο καταδικάζε-

ται ο ολλανδός αναρχοκομουνιστής Μαρίνους 
Βαν Ντε Λούμπε, που είχε κατηγορηθεί για τον 
εμπρησμό του Ράιχσταγκ (Βουλή).
1972: Ανακαλύπτονται 16 επιζήσαντες, 70 ημέ-

ρες μετά τη συντριβή αεροσκάφους στην ορεινή 
περιοχή των Άνδεων. Αποκαλύπτεται ότι διατη-
ρήθηκαν στη ζωή τρεφόμενοι με τις σάρκες των 
νεκρών συνεπιβατών τους.
1975: Αρχίζει τη δράση της η τρομοκρατική ορ-

γάνωση «17 Νοέμβρη». Δολοφονεί στο Ψυχικό 
το σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα Ρίτσαρντ Γου-
έλς.
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Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
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Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 871

23 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΎ

Επαναξιολογείστε τα μεγάλα φι-
λόδοξα σχέδιά σας στην καριέρα σας. Ένα 
επιχειρηματικό εγχείρημα, μια προώθηση ή 
οποιαδήποτε επαγγελματική προσπάθεια,   
θα μπορούσε να έρθει αντιμέτωπη με μια 
χαοτική γραφειοκρατία ή να συναντήσει 
απρόβλεπτες καθυστερήσεις. Κάντε υπομο-
νή και μη βιάζεστε. Εμπιστευτείτε το θεϊκό 
συγχρονισμό. Κάτι ακόμα μεγαλύτερο και 
καλύτερο θα μπορούσε να έρθει αργότερα.

Νιώθετε χαμηλή την ενέργειά 
σας και καταρρέετε από τις υπερβολι-
κές υποχρεώσεις σας, αλλά αυτό οφεί-
λεται στη δική σας έλλειψη οργάνωσης 
και δομής στην καθημερινότητά σας. Το 
άγχος μπορεί πραγματικά να αυξηθεί 
με τον ανάδρομο Ερμή. Το τελευταίο 
πράγμα που χρειάζεστε είναι ένα κρυ-
ολόγημα ή γρίπη.

Η κάπως βαριά ενέργεια θα μπο-
ρούσε να αυξήσει το φόρτο της εργασίας 
σας ακόμη περισσότερο, συσσωρεύοντας 
ευθύνες. Ίσως και να μην καταφέρετε να 
διασκεδάσετε όπως θα θέλατε τις γιορτές 
λόγω οικονομικής ανέχειας ή υπερβολι-
κών επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά 
τουλάχιστον θα λάβετε ανταμοιβές αργό-
τερα για τις θυσίες που κάνατε. 

Έχετε μεγάλα οράματα για το 
μέλλον αλλά μπορεί να χρειαστεί να κάνε-
τε κάποια αναδιάρθρωση στα παρασκή-
νια, ίσως να τροποποιήσετε τα επαγγελ-
ματικά σας σχέδια ή τα σχέδια μάρκετινγκ 
ή να λάβετε κάποια επιπλέον εκπαίδευση 
και πιστοποίηση. Μπορεί ακόμα να συνα-
ντήσετε ένα έμπειρο και σοφό άτομο από 
το οποίο θα έχετε βοήθεια. 

Νιώθετε να έλκεστε από τη γο-
ητευτική παρουσία εκείνης της παλιάς 
αγάπης; Μην αφήσετε το πάθος να σας 
παρασύρει σε θολά μονοπάτια και επικίν-
δυνες ατραπούς, δράστε αργά και υπεύ-
θυνα. Διαφορετικά θα βρεθείτε σε ολι-
σθηρό δρόμο. Χαλαρώστε και αφήστε τα 
πράγματα να εξελιχθούν στην ώρα τους.

Χρησιμοποιήστε την ενέργεια 
του ανάδρομου Ερμή για να κάνετε αλ-
λαγές στα προσωπικά σας σχέδια, την 
εμφάνισή σας, τη στάση σας, την πα-
ρουσίασή σας. Ποιο είναι το πρόσωπο 
που θέλετε να δείξετε στον κόσμο, κυρι-
ολεκτικά και μεταφορικά; Σκεφτείτε το 
και μετά αποκαλύψτε το τον επόμενο 
μήνα.

Αναλογιστείτε και επανεκτιμή-
στε όποιους τομείς της ζωής σας είναι 
αποδιοργανωμένοι. Κι αν αντιμετωπίσετε 
ανατροπές και καθυστερήσεις στη λήψη 
ενός χρηματικού ποσού που περιμένετε, 
παραμείνετε ήρεμοι και μην εξοργίζεστε. 
Να είστε επίσης προσεκτικοί σχετικά με 
δανειοληπτικές και δανειοδοτικές δραστη-
ριότητες.

Θα νιώσετε τώρα πιο έντονο 
συναισθηματικό δέσιμο με την οικογέ-
νειά σας. Περάστε χρόνο με τα παιδιά 
σας, παίξτε μαζί τους, νιώστε ελεύθε-
ροι. Μπορεί ακόμη και να αρχίσετε να 
κάνετε σχέδια για τη δική σας οικογέ-
νεια ή να μείνετε έγκυος. Ίσως ήρθε η 
ώρα για ένα μωρό;

Τώρα χρειάζεται να κάνετε 
μια εκτενή αναθεώρηση της ζωής σας. 
Μπορεί να αποφασίσετε να βάλετε στην 
άκρη μερικές υποχρεώσεις στη ζωή σας 
που νιώθετε ότι είναι πάρα πολλές για 
να τις χειριστείτε τώρα. Θα μπορούσατε 
επίσης να έχετε την ώθηση να αφήσετε 
πίσω σας τον πόνο του παρελθόντος. 

Αν υπήρξε ποτέ ένας επιτακτι-
κός λόγος για να πατήσετε pause σε μια 
σχέση που τρέχει με γοργούς ρυθμούς, 
αυτός είναι τώρα, καθώς απαιτείται 
χρόνος για να κρίνετε τα θετικά και αρ-
νητικά στοιχεία της. Μπορείτε να χρησι-
μοποιήσετε αυτή την ενέργεια του ανά-
δρομου Ερμή για να επαναξιολογήσετε 
τις συνεργασίες σας.

Ίσως έχετε εμμονή με τον 
τρόπο που ενεργήσατε στο παρελθόν, 
ότι θα μπορούσατε να είχατε κάνει τα 
πράγματα καλύτερα ή να επικοινωνού-
σατε πιο αποτελεσματικά, αλλά δεν το 
κάνατε. Αντί να είστε σε κατάθλιψη, 
αλλάξτε νοοτροπία σκέψης και αντίλη-
ψης των πραγμάτων και δείτε τη ζωή με 
σύνεση και λογική.

Ένα ομαδικό έργο μπορεί να 
επιβραδυνθεί ή ίσως ένα έργο που βα-
σίζεται στην τεχνολογία παρουσιάσει 
επίσης καθυστερήσεις. Μια νέα στενή 
φιλία μπορεί να δοκιμαστεί – ίσως δείτε 
κάτι στη συμπεριφορά αυτού του ατό-
μου που είναι ανησυχητικό. Εάν αισθά-
νεστε «βαριεστημένοι» με τη ζωή σας, 
μάθετε ποιος χρειάζεται τη βοήθειά σας.
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ΓΕΥΜΑ  
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Μια οικογένεια κάθεται στο Χρι-
στουγεννιάτικο τραπέζι για το 

βραδινό φαγητό. Κάποια στιγμή, ο 
γιος ρωτά τον πατέρα του: Μπαμπά, 
πόσα είδη από γυναικεία στήθη υπάρ-
χουν; Ο πατέρας, έκπληκτος, απαντά: 
-Γιε μου υπάρχουν τρία είδη στήθη, 
ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας. 
Στα 20 χρόνια, τα στήθη των γυναικών 
είναι όπως τα πεπόνια, στρογγυλά και 
στητά. Στα 30 και στα 40, είναι όπως 
τα αχλάδια, εξακολουθούν να είναι 
όμορφα αλλά είναι και λίγο πεσμένα. 
Μετά από τα 50, είναι σαν τα κρεμμύ-
δια. 

-Τα κρεμμύδια; ρωτάει ο γιος. -Ναι, 
τα βλέπεις και βάζεις τα… κλάματα! 
Αυτό εξαγρίωσε τη σύζυγο και την 

κόρη που άκουγαν. Λέει λοιπόν η 
κόρη στη μαμά: -Μαμά, πόσα είδη 
από ανδρικά «πουλιά» υπάρχουν; Η 
μητέρα… χαμογελά, κοιτάζει την κόρη 
της και απαντά: -Κόρη μου υπάρχουν 
τρία είδη «πουλιά» ανάλογα με την 
ηλικία του άντρα. Στα 20, το «πουλί» 
είναι σαν τη βελανιδιά, γερό και σκλη-
ρό. Στα 30 και στα 40 του, είναι σαν τη 
λυγαριά, εύκαμπτο αλλά αξιόπιστο. 
Μετά τα 50 του, είναι σαν το χριστου-
γεννιάτικο δέντρο. 
-Σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο; ρω-

τάει η κόρη. -Ναι, νεκρό από τη ρίζα 
και με τις μπάλες… διακοσμητικές!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ...  
ΑΓΟΡΕΣ

Ένας δικαστής που εκδίκαζε μια 
υπόθεση λίγο πριν από τις δια-

κοπές των Χριστουγέννων, βρισκό-
ταν σε καλή διάθεση, λόγω εορτών.  
«Γιατί βρίσκεσαι εδώ;» ρωτάει τον κα-
τηγορούμενο. 
«Επειδή ψώνισα πολύ νωρίς τα Χρι-

στουγεννιάτικα δώρα!» απαντάει ο 
κατηγορούμενος. 
«Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα», 

λέει έκπληκτος ο δικαστής, ζητώντας… 
διευκρινίσεις: «Πόσο πιο νωρίς ψωνί-
σατε κύριε;». 
Και ο κατηγορούμενος: «Λίγο πριν 

ανοίξει το κατάστημα…».

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Serving the community for over 25 years...

Monday to Friday 8:00 am to 7:00 pm   
Saturday 8:00 am to 1:00 pm

For your entire dental needs call : 

450-682-3921
4375, Notre-Dame, suite 7, Laval 

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

Chirurgien dentiste / Dental Surgeon
Dr. Savas Fortis, DDS



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  23 Δεκεμβριου, 2022 / December 23, 2022  •  79

CHATEAU ROYAL          514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC  H7V 1X2 
www.lechateauroyal.com

PALACE                    514-333-6000
1717, boul. Le Corbusier, Laval, QC  H7S 2K7 
www.palacereception.com

KOSTAS D. MENOUTIS 514-903-9000
6927, ave. du Parc, Suite 101 
Montreal, QC  H3N 1X7 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

Me Georgia Fintikakis
Tel: 514-675-4441 | Fax: 514-675-4461
4000, Boul St-Jean, Suite 3400, DDO.
gfintikakis@notarius.net

 
Me Georgia Makrigiannis

Tel: 514-675-4441 | Fax: 514-675-4461
4000, Boul St-Jean, Suite 3400, DDO.
gmakrigiannis@notarius.net

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Supermarché PA
4600 Blvd Samson, Laval, QC. | 450.682.4441
5242 Ave du Parc, Montréal, QC | 514.273.8782
1420 Rue du Fort, Montréal, QC | 514.932.0922
www.supermarchepa.com

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

450-686-2347 | 4691, boul. Samson, Laval, QC

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

514-335-1881
12300, boul. Laurentien, Montreal, QC
www.manoirgouin.com

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

514-683-6555
3650, boul. Des Sources, Suite 100
Dollard-des-Ormeaux, QC  H9B 1Z9

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

T: 514-270-1961 | F: 514-274-2600
1563, Begin, Ville St-Laurent, Montreal, QC  
info@hermesoverseas.com 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

Tel: 514-289-8585 | Fax : 514-289-9445
230 Authieur, St-Laurent | info@spartansecurity.ca

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier 

940, ave. Ogilvy, Montreal, QC  H3N 1P4
T: 514-495-8082 • F: 514-495-8872 
www.mountroyalcem.com

Aeterna Funeral Complex
514-228-1888 | 55, Rue Gince, Montreal, QC 
www.complexeaeterna.com

Centre Funéraire Côte-des-Neiges
514-342-8000
4525, Chemin de la Côte-des-Neiges

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Halifax : 2830 Agricola Street, NS, 
Quebec : 11054 Valcartier, Qc. 
Ottawa : 2212 Gladwin Crescent
Toronto : 2863 Kingston Road,  
Scarborough, ON, M1M 1N3
Vancouver : 2830 Douglas Road, 
Burnaby, BC, V5C 5B7
Montreal : 5800 rue d’Iberville

www.lanvac.com

937 rue Saint-Roch, Montréal, Qc.
Tel. (514) 274-4907

4901 Notre Dame, Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142

5449 Ave. Royalmount, 
Mont-Royal, QC H4P 1V4
514.731.6391
www.lazaros .ca

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

1990, Michelin, Laval, Qc H7L 5C3
514-715-0746

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

Tel.: 514-745-1153
info@rosehillfoods.com
  www.rosehillfoods.com

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

Same address since 1989
1799, boul. Curé-Labelle,  
Chomedey (North of St-Martin)

Before selling 
elsewhere,  

come see us!
Mon. to Wed. - 10am to 5:30pm

Thurs. and Fri. - 10am to 7:00pm
Saturday - 9am to noon

Sunday - Closed

- For over 38 years -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363
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ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

657 boul. Curé-Labelle,Suite 290
Laval, Québec, H7V 2T8

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ζητείστε τον ΓιάννηΖητείστε τον Γιάννη
514-299-8839514-299-8839

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

τούβλα τζάκια, γεμίσματα τσιπρόκ, 
πλάστερ, βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. Δωρεάν 
εκτίμηση, λογικές τιμές. Υπεύθυνη 

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1385, Boul. des Laurentides local 103, Vimont, Laval     

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

• Insurance Work Accepted • All Work Guaranteed • Expert Color Matching 
• Factory Genuine Parts • Import Car Specialists • Major & Minor Repairs

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

Looking for an administrative assistant for a Greek non-profit 
organization to work on a permanent part-time basis – 3 days 

per week (flexible days and hours)

Computer literacy is a must;
Written & oral English, French & Greek required 

Please email your C.V. to: info@hlbs.ca.

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζητείτε γραμματέας για να εργαστεί σε Ελληνικό μη-κερδοσκοπικό 
οργανισμό.  Μόνιμη θέση μερικής απασχόλησης, 3 ημέρες την 

εβδομάδα [ημέρες και ώρες που η υποψήφια δύναται να καθορίσει 
ελεύθερα].

Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή, 
ως και γραπτή και προφορική πολύ καλή γνώση Αγγλικής, Γαλλικής 

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

Bistro Grec Philinos is an upscale 
restaurant in Laval. We are the 2nd of 

two restaurants, family owned.

Please email your resume to the above address 
or in person Wednesday-Sunday between 4-8pm.

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

Our restaurant is very busy, so
experience is necessary for all positions.

1670, boul. St-Martin Ouest, Laval, Québec H7S 1M9
T: 579.640.9099 • laval@philinos.ca • www.philinos.ca

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το 

απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call 
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098 

auvieuxduluth.com |  info@auvieuxduluth.com

AU VIEUX DULUTH
LAVAL RESTAURANT

MANAGER
FULL TIME

1755 INDUSTRIAL BLVD.
LAVAL QC

CALL VICKY
450 663 1165

ALIMENTS GOURMETS
MEDOR WAREHOUSE

CENTRAL KITCHEN HELPER
FULL TIME

815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC

CALL JOHN
450 663 1165

J O B  O P P O R T U N I T Y

D O U B L E  A  T I L E  i nc
Your flooring specialist with Your flooring specialist with 
over 15 years of experience over 15 years of experience 

in tile installation.in tile installation.
We deliver exceptional service 
and high-quality craftsmanship 

at competitive prices

O U R  P R O M I S E
Your project will be done 

within 22  wweeeekkss*
*From the moment we have all the 

materials for your project

551144  551133  00335555

Call now and get Call now and get 
your free estimate!your free estimate!

We speak We speak EnglishEnglish, , GreekGreek, , ItalianItalian, , 
PortuguesePortuguese and  and SpanishSpanish



Happy Holidays | Καλά Χριστούγεννα
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